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જ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન, નવસાર  
ઇટાળવા, ગણદવી રોડ, નવસાર  

www.dietnavsari.org અને E Mail – dietnavsari@yahoo.co.in 

E Management of INSPIRE Award Scheme તગત માગદશ કા 

1. દરક શાળા પાસે પોતા ુ ંઇ – મેઇલ હો ુ ંજ ર  છે. (ખાસ ન ધ – આચાય ક િશ ક ય તગત 
ઇ - મેઇલ રાખવા ુ ંનથી. શાળા ુ ંજ ઇ –મેઇલ હો ુ ંજોઇએ. દરક શાળાએ આ ઇ-મેઇલ 
લાઇફ ટાઇમ િનભાવવા  ુરહશે.  ફર જયાત છે. તેનો પાસવડ તથા આઇડ  યાદ રાખી ાકં 
લખી રાખ ુ ંતથા શાળાના અ ય િશ ક િમ ોન ેપણ આની ણ હોય તો સા ુ .ં જો શાળા ુ ંઇ-
મઇલ ન હોય તો ન ુ ંબનાવ ુ.ં  

2. ઇ – મેઇલ એ સ બના યા પછ  તમાર આ જુબ યા કરવાની છે. 
3. School user manual વાચં ુ ં(ખાસ કર ને પાના ન ં૩૧ થી ૪૬) 

4. ઇ ટરનેટ પર URL પર – www.inspireawards-dst.gov.in   (Inspire Home Page) ટાઇપ 
કરો. આમ કરવાથી નીચે જુબ ન – ૧ જોવા મળશે.  

ન – ૧ 

 
 
5. ડાઉનલોડ પર કલીક કરવાથી school user manual ડાઉનલોડ કર  શકાશે. 
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6. School Authority પર કલીક કરવાથી નીચ ે જુબ ન – ૨ દખાશે. મા.ં.. 
ન – ૨ 

 
 
7. હવે For One Time Registration પર કલીક કરો.  ( ન - ૩) 
 

 
 
8. હવે ONLINE  MODE પર કલીક કરો. (OFFLINE  MODE પર પણ જઇ શકાય.) 

9. આમ કરવાથી હવે નીચે જુબ ન - ૪ જોવા મળશે. અહ થી આપ ુ ં ર શન શ  થાય છે. 
(મા હતી યાનથી તથા સાચી િવગત ભરવા િવનતંી. આ મા હતી માટ શાળા જ સં ણૂ પણે જવાબદાર 
છે. થી સાચી મા હતી જ ભરવી.) 
 
 
 
 
. 
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ન – ૪ 

 
 
10. જો શાળા ુ ં નામ યાદ મા ં ન હોય તો અ ય િવક પ પસદં કરવાથી શાળા ુ ં નામ ઉમેર  શકાશે. 

મોબાઇલ નબંર શાળાના આચાય ક ઇ પાયર એવોડ સભંાળનાર િશ કનો લખવો (૧૦ ડ ટ) 
ાથિમક માટ શાળા કોડ – ડાયસ કોડ રહશે તથા મા યિમક શાળા માટ તેનો ઇ ડ  નબંર શાળા કોડ 

બનશે. 
11. ખાસ અગ ય ુ ંશાળા ુ ંઇ – મેઇલ એ સ લખવામા ં બૂ જ તકદાર  રાખવી. ઇ – મેલઇ એ સ દરક 

શાળા માટ ુ ુ ં જ બનાવવા ુ ંછે. જો એક જ ટની િવિવધ શાળાઓ માટ અલગ અલગ ઇ – મેઇલ 

એ સ બનાવવા ુ ં છે ની ખાસ ન ધ લેશો. જો તેમા ં લૂ પડશે તો તે ધુારવા માટ રા  ક ાએ 

બૂ જ લાબંી યા કરવી પડશે...  (ઇ – મેઇલ એ સ તથા અ ય તમામ મા હતી માટ શાળા પોતે 
જ જવાબદાર રહશે ની ખાસ ન ધ લેશો.) 

GUJARAT પસ દ કરો 

NAVSARI પસ દ કરો 

તા કુો પસ દ કરો 

NAVSARI  લખો 

જો શાળા ુ ંનામ યાદ મા ંન હોય તો અ ય િવક પ 

પસદં કરવાથી શાળા ુ ંનામ ઉમરે  શકાશ ે

તમાર  શાળા ુ ં ુ ુ ંસરના ુ ંલખ ુ ં

તમાર  શાળાનો પીન કોડ લખો  

STD કોડ લખો  
જો શાળામાં ફોન ક ફ સ હોય તોજ િવગત લખવી. 

STD કોડ લખો  

ફોન નબર લખો  

ફ સ નબર લખો  

ઈ-મેઇલ લખ ુ ંફર યાત છે,  યાદ રાખ ુ ંજ પડશે અને સમયે સમયે ખોલતા રહ ુ ંપડશે 

બધોજ પ  યવહાર આ ઈ-મેઇલ પર જ થશે. માટ ગ ભીરતા થી યાને લે ુ.ં 
શાળાની વેબ સાઈટ હોય તો ઉદા. માણે લખ ુ ં 

શાળાના આચાયનો મોબઈલ નબંર લખવો ફર યાત છે. (મા   ૧૦ જ આકડા)  

ાથિમક માટ શાળા કોડ – ડાયસ કોડ રહશે તથા મા યિમક શાળા માટ તેનો ઇ ડ  નબંર શાળા કોડ બનશે. 

 િવગતમા ં* છે તે લખવી ફર યાત છે. 

આ િવગત લખાઈ ગયા પછ  Save & Next પર લક કરો. 

તમાર  શાળા ુ ંનામ પસ દ કરો 
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12.  Save & Next પર કલીક કરવાથી નીચે જુબ બી  ન લૂશે. (જો માગેંલ તમામ મા હતી સાચી 
ર તે Enter કર  હશે તો...) ( ન - ૫) 

 

 
 
13.  City Classification – Rural, Semi Urban, Urban (  લા  ુપડ ુ ંહોય તે)  

14.  School Category – Central, State Govt. (આ મ શાળાઓ, વગેર), Local body ( જ લા            
પચંાયત તથા નગર ા. િશ. સિમતી હ તકની શાળાઓ), Private Aided ( ા ટડ), Private               
Unaided ( વિનભર) (  લા  ુપડ ુ ંહોય તે) 

15.  Level of Class – Middle (Upto Std. 8), Secondary (Upto Std. X) & Higher Sec (Upto Std. XII)  
(  લા  ુપડ ુ ંહોય તે) 

16.  Name of Principal 
17.  Save & Next પર કલીક કરવાથી નીચ ે જુબ ન લૂશે.( ન - ૬) 
 

ુ ા ન બર 14 ુઓ 

ુ ા ન બર 15 ુઓ 

શાળાના આચાય ુ ંનામ લખ ુ.ં 

આ િવગત લખાઈ ગયા પછ  Save & Next પર લક કરો. 

ુ ા ન બર 13 ુઓ 
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18.  અહ  કયા ંવગ થી કયા ંવગ ધુીની શાળા છે ત ેદશાવવા ુ ં છે. (આગળની ન પર  

Level દશાવેલ છે તે જુબ કો ટુર Accept કરશે.) 

19. જો શાળા 1 થી 8 ની હોય તો 1 થી 8 ના બધાજ િવધાથ ની સ યા લખવી. અને શાળા 9 થી 
10 ની હોય તો તેની બધી સં યા લખવી. અને શાળા 9 થી 12 ની હોય તો તેની 9 થી 12 ની 
ુલ િવ ાથ ઓની સં યા લખવી. 

20. જો શાળા 1 થી 8 ની હોય તો 6 થી 8 ના જ િવધાથ અઓની સ યા લખવી. અને શાળા 9 થી 
10 ની હોય તો તેની બધી સં યા લખવી. અને શાળા 9 થી 12 ની હોય તો તેના 9 થી 10 ના 
િવ ાથ ઓની સં યા લખવી. 

21. શાળાના ુલ િશ કોની સં યા લખવી. જો શાળા 1 થી 8 ની હોય તો તેના 1 થી 8 ના બધાજ 
િશ કોની સં યા અને 6 થી 8 ની હોય તો તેના બધાજ િશ કોની સં યા અને શાળા 9 થી 10 

ુ ા ન બર 18 ુઓ 

ુ ા ન બર 19 ુઓ 

ુ ા ન બર 20 ુઓ 

ુ ા ન બર 21 ુઓ 

ુ ા ન બર 22 ુઓ 

ુ ા ન બર 23 ુઓ 

આ િવગત લખાઈ ગયા પછ  Save & Next પર લક કરો. 
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ની હોય તો તેના ુલ િશ કોની સં યા અન ેશાળા 9 થી 12 ની હોય તો તેના 9 થી 12 ના ુલ 
િશ કોની સં યા લખવી. 

22. જો શાળા 1 થી 8 ની હોય તો તેના મા  6 થી 8 ના િવ ાનના િશ કોની સં યા અને 6 થી 8 
ની હોય તો તેના િવ ાનના િશ કોની સં યા અને શાળા 9 થી 10 ની હોય તો તેના ગણત- 
િવ ાનના િશ કોની સં યા અને શાળા 9 થી 12 ની હોય તો તેના 9 થી 10 ના ગણત- 
િવ ાનના િશ કોની સં યા લખવી. 

23. આપની ન પર  કોડ દખાય તે તેની નીચનેા ખાનામા ંટાઇપ કરવાનો છે. (  કપીટલમા ં
હોય તો કપીટલમા ંલખ ુ)ં 

24.  Save & Next પર કલીક કરવાથી નીચ ે જુબ ન લૂશે. ( ન - ૭) 
 

 
 
25.  અહ  નામ તથા હો ો લખી Save & Next પર કલીક કર ુ ં 

26.  બૂ જ અગ ય ુ ં– A Unique Application Number સાથે. એ લીકશનનો ી  ુજોવા મળશે.. 

તથા નીચે જુબ ન પર યા કરવાની રહશે. આ Unique Application Number બૂ જ 

જ ર  છે તેથી સાચવી રાખવાનો રહશે.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

આ ફોમ ના ારા ભરા ુ ંહોય તે ુ ંનામ લખ ુ.ં 

આ ફોમ ના ારા ભરા ુ ંહોય તેનો હો ો લખવો.  

આ િવગત લખાઈ ગયા પછ  Save & Next પર લક કરો. 
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( ન - ૮) 

 

 
 
27.  એ લીકશન ફોરવડ કયા પછ  Generate Acknowledgement પર કલીક કર  

Acknowledgement ની ી ટ મેળવી તેન ે ફાઇલ કર ુ ં (ફાઇલમા ં ઇ – મેઇલ તથા તેનો 
પાસવડ પણ રાખવો. - For Safety Purpose) 

28.  Acknowledgement આ ુ ંદખાશે.  
 
 
 
 
 
 
 

એપલી કશન ી ુ ંચેક કયા પછ  Forward For Application પર લીક કર  

  Generate Acknowledgement પર લીક ર  Print લેવી જ.  
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( ન - ૯) 

 
29.  આ સાથે જ તમારા ઇ – મેઇલ પર બ ે કારના મેઇલ આવશે મા ંએક ડ કટ પર 

ર શન થયા ગેનો મળે છે. (આ મેઇલની પણ ી ટ કાઢ  ફાઇલ કર ુ)ં ( ન - ૧૦) 
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( ન - ૧૦) 

 
30.  આપ ુ ંર શન Successfully થયા બદલનો આ મેઇલ છે.  

31.  બૂ જ અગ ય ુ ં- આ ઉપરાતં બીજો મેઇલ આપના મેઇલ એકાઉ ટ ના પાસવડ સેટ કરવા 

માટની Link દશાવતો મળશે. ( ન - ૧૧) 

 
 

આ લ ક / URL ની કોપી browser પર કરો 

અથવા લ ક કલીક કરો.  

આ ઝુર આઇડ  તમાર  ફાઇલમા ંન ધી લો.  
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32. ઉપરોકત લ ક પર જવાથી નીચ ે જુબ ન જોવા મળશે. આ ન પર આપનો ઝુર 
આઇડ  (ઉપરોકત ન પર દશાવેલ છે.) લખવાથી પાસવડ સેટ કર  શકશો. (નીચનેી ન 
જુબ)( ન - ૧૨) 

 
33. Save બટન પર કલીક કરો. 

34. Log in થવા માટ ન – ૧ મા ંSchool Authority પર કલીક કરવાથી ન – ૨ લુશે મા ં
To Login પર કલીક કરવા ુ ંરહશે. ( ન - ૨) 

 
35. અ યાર મા  શાળા ર શનની જ યા કરવાની છે. ૂન મહ નામા ં ચૂના મળે પછ થી જ શાળાએ 

ઇ પાયર એવોડ તગત િવ ાથ ઓના નામ ઓનલાઇન (માગદશ કા આપવામા ં આવશે તે અ સુાર) 
ઉમેરવાના થશે. માટ અ યાર મા  ર શનની જ યા કરવાની છે. 

36. ઉપર યા ઓનલાઇન ર શન માટની છે. આ જ ર તે ઓફલાઇન પણ યા કર  શકાય. આ માટ 
School User Manual વાચં ુ ં(પાના નબંર ૪૭ થી ૫૩) અને તે અ સુાર ર શન કરાવ ુ.ં  

  સપંક ૂ  – ી હરન .ુ યાસ િસ. લકેચરર  (મો. 94287 43712 સમય – સવાર 11:30 થી સાં  4 દરિમયાન) 
               ી ભગીરથિસહ એસ. પરમાર લકેચરર (મો. 99799 58358 સમય – સવાર 11:30 થી સાં  4 દરિમયાન) 

 
a[kvir ai[nlien rJAT[̂Sn kriÄyi bid (jÃli (SxN an[ til)m Bvn, nvsir) oiri tmir) arJn[ kºfi[m< kyi< 
bid 24 klikmi> pisvD< jnr[T tmiri oiri krvimi> nh) aiv[ ti[ b)J GN) bF) p\(k\yimi>Y) psir Yv>& pDS[, miT[ 
p[ej-12n) (vgt (jÃli (SxN til)m Bvn, nvsir)n[ zDpY) mi[klv) pC)Y) tmir) arJ kºfi[m< YS[. pC) 
trtj aip[ pisvD< jnr[T kr) dvi[. j[ a>g[ g>B)rtiY) ni[>F l[v). 

અહ  આપ ુ ંUser Id. લખો. 

અહ  આપે Password લખવો. તે આપવો. અને યાદ રાખવો અને ન ધી લેવો. 

અહ  ફર  Password લખવો અને તેને ન ધી લો.  

અહ  ઉપરોકત શ દો ટાઇપ કરો. 

Save પર કલીક કરો. 

k&l aiq {8} S¾di[ni[ pisvD< lKvi[ j[mi> 

 a[k ºy&m[r)k, a[k k[p)Tl an[ a[k Ap[Syl k[r[kTr lKvi  
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(jÃli (SxN an[ til)m Bvn, nvsir) 

Web site:- www.dietnavsari.org,  E Mail – dietnavsari@yahoo.co.in 
 

ni[F:- ai[nlien fi[m< Brti ph[li www.dietnavsari.org n) v[b sieT pr INSPIRE AWARD SCHEME n)  
      mig<dS)<ki Diunli[D< kr), smJ, mi(ht)n) ni[>F kyi< bid j fi[m< Brv>&. ai mi(ht) fi[m< ai[nlien rJAT^[Sn vKt[ upyi[g) YS[. 

 
1. SiLin>& nim:- .................................................................................................................. 
2. SiLini[ p\kir :- p\iY(mk/mi¹y(mk :- .................................................................................. 
3. til&kin>& nim:- ................................... (jÃli[:- ................................. 
4. SiLin>& p&$ srnim>&:- ..........................................................................................................                    

                                       ..........................................................................................................  
                                       ...................................................p)nki[D n>br:-................................... 

5. SiLini[ fi[n n>br:- ki[D< n>br:- ........................ fi[n n>br :- .................................................. 
             5.  SiLini[ f[ks n>br:- ki[D< n>br:- ........................ f[ks n>br :-.................................................. 

6. SiLini[ Diys ki[D< k[ eºD[x n>br:- ........................................................................................... 
7. SiLin>& e-m[el a[D^[s :- ......................................................................................................... 
8. SiLini aiciy<n>& nim:- ......................................................................................................... 
9. SiLini aiciy<ni[ mi[biel n>br:- .......................................................................................... 
10. SiLini[ (vAtir:- Sh[r/ Urban ….... til&ki[/Semi Urban ……... gim/ Rural …..…..  
11. SiLini[ p\kir:- Central,State Gov., …... Local body/(j.p>,n.pi. …….  
      g\iºT[D/Private Aided…..….., Av(nB<r/King)/Private Unaided …..….. 
12. l[vl ai[f Ak&l:- Middle (1 to 8):-……, Secondary(1 to 10/9 to 10):-……..,     
      Higher Seco.(1 to12/9 to 12):- …………. 
13. SiLini k&l biLki[n) s>²yi:- ...................... kyiY) kyi s&F)ni Fi[rNi[:- ................. 
14. SiLini (vwiY)<ai[ mi#i Fi[rN 6 Y) 8:- ................... 9 Y) 10 :- ................ 
15. SiLini k&l (Sxki[n) s>²yi:- ...................... kyiY) kyi s&F)ni Fi[rNi[:- ................. 
16. SiLini (Sxki[ mi#i Fi[rN 6 Y) 8:- ................... 9 Y) 10 :- ................ 
17. ai[nlien fi[m< Brnirn>& nim:- .......................................................................................... 
18. ai[nlien fi[m< Brnirni[ hi[Ñi[:- .......................................................................................... 
19. SiLin) v[b sieT:- ............................................................................................................ 
20. SiLini[ y&zr aieD):- ..................................................pisvD<:-.......................................... 
 

a[kj TAT^n) alg alg mi¹ymn) SiLi miT[ alg alg rjAT[Sn krv>& an[ Fi[rN:- 6 Y) 8 n) SiLi miT[ an[ Fi[rN:- 9 Y) 
10 miT[ alg alg rJAT[̂Sn krivvin>& rh[S[. an[ j[mi> b>n[ rJAT[^Sn miT[ alg alg e-m[el a[D[̂sn) j$r)yit rh[S[. e-
m[el a[D[ŝ lKvimi> K&bj kiLJ riKv) j$r) C[. ji[ t[mi> B*l pDS[ ti[ t[ s&Firvi miT[ riOT ̂kxia[ K*bj li>b) p\(k\yi krv) 
pDS[. 
 

ni[>F:- 1. p\iY(mk SiLia[ ai fi[m< Br) (jÃli p\iY(mk (SxNi(Fkir)~)n) kc[r) an[ (jÃli (SxN an[ til)m Bvn, nvsir)n[ a[k-a[k ki[p) aipvin) rh[S[.  
       2. mi¹y(mk SiLia[ ai fi[m< Br) (jÃli (SxNi(Fkir)~)n) kc[r) an[ (jÃli (SxN an[ til)m Bvn, nvsir)n[ a[k-a[k ki[p) aipvin) rh[S[. 
       3. ai ai[nlien fi[m< aipn) SiLi oiri j Brvin>& rh[S[. j[ a>g[n) mi(ht)n) jvibdir) SiLini a(Fkir)~)n) rh[S[. 


