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ઈન્સ્ામય એલોડડ મોજના ભાગડદનળિકા
INSPIRE AWARDS

INNOVATION

IN SCIENCE PURSUIT FOR INSPIRED RESEARCH

ઈન્સ્ામય એલોડડ મોજના ન્સયુ દદલ્શી નલજ્ઞાન ેને ટે કનોરજજ બલન દ્વાયા આમોજીત છે . આ
મોજનાની ળરુઆત લડ ૨૦૦૯-૨૦૧૦ દયમ્માન કયલાભાાં આલી શતી. જે લડ ૨૦૧૬ સુધી કામડયત
યશેળે. મોજના નો મુખ્મ શેત ુ એ શતો કે નલજ્ઞાન- ગચણત ષણ ેત્રે પ્રાથનભક ળાા ેને ભાધ્મનભક ળાા
કષણ ાએ ફાકોભાાં નલજ્ઞાન ષણ ેત્રે યવ ેને રુચિ જલામ યશે ેને ફાકોની પ્રનતબાને ફશાય રાલી
પ્રોત્વાદશત કયી ળકામ.
આ મોજના અંતગડત ળરુઆતના લોભાાં ફાકોના નાભાાંકન ભાટે ભેન્સયુેરી વી્ટભ કામડયત
શતી. ત્માયફાદ લડ ૨૦૧૩ થી આ મોજનાભાાં નાભાાંકન ભાટે ઓનરાઈન વી્ટભનુ આમોજન કયલાભાાં
આવ્યુ. ઈન્સ્ામય એલોડડ મોજના અંતગડત યાષ્ટ્રની તભાભ વયકાયી પ્રાથનભક ળાા ેને ભાધ્મનભક
ળાા ન્સયુ દદલ્શી નલજ્ઞાન ેને ટે કનોરજી બલન દ્રાયા તામાય કયે ર www.inspireawards-dst-gov.in ની
લેફવાઈટ ય જઈ ળાા ોતાનુ યજી્રે ળન કયાલી આઈડી ેને ાવલડડ ભેલળે. ત્માય ફાદ DST ની
સુિના મુજફ રોગ ઇન કયી ફાકોનુ ઓનરાઈન નોભીનેળન કયળે. નોભીનેળન જજલ્રા કષણ ાએ
પોયલડડ થળે. ેને જજલ્રા કષણ ાએથી યાજમ કષણ ાએ ેને યાજમ કષણ ાએથી યાષ્ટ્ર કષણ ાએ પોયલડડ થળે.
આભ યાષ્ટ્ર કષણ ાએ ન્સયુ દદલ્શી નલજ્ઞાન ેને ટે કનોરજી બલન દ્વાયા કુર આલેર નોભીનેળનભાાંથી શ્રેષ્ટ્ઠ
૨૦૦૦૦૦ ફાકોને એલોડડ આળે. આ એલોડડ મુજફ જે તે ફાકોના ફેંક એકાઉન્સટભાાં રુનમા ૫૦૦૦
(ાાંિ શજાય) એલોડડ ્લરુે જભા કયળે. જે યકભભાાંથી ફાક આગાભી વભમભાાં મોજાનાય નલજ્ઞાનગચણત પ્રદળડનભાાં ભોડેર તામાય કયી બાગ રેળે. ભોડેર દપઝીકવ ,કેભે્રી, ફામોરોજી ેને માડલયણ
વામન્સવ ાકી કોઈ એક કેટેગયીભાાં યજૂ કયી ળકામ તેવ ુ ફનાલવુ જરુયી શત.ુ

ઈન્સ્ામય એલોડડ મોજના આ મુજફ કામડયત શતી યાં ત ુ લડ ૨૦૧૭-૨૦૨૨ દયમ્માન આ મોજનાભાાં ફદરાલ
કયલાભાાં આવ્મો ેને ઈન્સ્ામય એલોડડ મોજના નલા નાભકયણ વાથે આ મુજફ કામડયત થળે.
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INSPIRE AWARDS - MANAK
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MANAK- Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge
(યાષ્ટ્રની આંકાક્ષાઓ અને જ્ઞાનનો પેરાલો કયતા હજાયો વલચાયો)

નલી ઈન્સ્ામય એલોડડ મોજના લડ ૨૦૧૭ થી ૨૦૨૨ સુધી કામડયત થળે. આ મોજનાભાાં
ેત્માય સુધી INNOVATION ળબ્દ પકત નલજ્ઞાન ષણ ેત્ર વાથે વાંકામેર શતો યાં ત ુ નલી મોજનાભાાં

INNOVATION ળબ્દ પકત નલજ્ઞાન નશી વભગ્રતમા કોઈણ કામડષણ ેત્ર વાથે વાંફનધત યશેળે
ઈનોલેળનએ ભાત્ર ્ધાડત્ભક વપતા ભેલલા ભાટે જ નશી યાં ત ુ કોઈણ વાં્થા , ઐાધોચગક
લવાશતો તેભજ લાનિક જગતભાાં દે ળના ઉતયોતય નલકાવ ભાટે જરુયી છે . ઈનોલેળન ભાનલ જીલનની
ગુણલતા સુધાયણાભાાં ઉત્ાદન પ્રદિમા તેભજ વેલાઓભાાં પાો આે છે . આ યીતે તે ભાત્ર વાંળોધનાત્ભક
પ્રદિમાઓ ુયતુ ભમાડ દદત નથી. વયકાય દ્વાયા ઈનોલેળનના યોરને વયશાનીમ ફનાલલા ભાટે બાયત
વયકાયે

૨૦૧૦-૨૦ ના દામકાને ઈનોલેળન દામકા તયીકે જાશેય કયે ર છે .
ફાકોભાાં વજૉનાત્ભકતા જન્સભજાત શોમ છે . દયે ક ફાક વજૉનાત્ભક શોમ છે . તેની ભાત્રાઓ

જુદી જુદી શોમ ળકે યાં ત ુ દિમાઓભાાં વામ્મ શોમ છે . મ ૂભ ૂત યીતે આણે આણા ફાકોભાાં
વજૉનાત્ભકતા ેને નવુ કયલાની આત્ભશ્રદ્રા વતત  ૂયી ાડલી જાઈએ. જેથી બનલષ્ટ્મભાાં તેઓ આણા
વભાજ ેને દે ળના એક વાયા નેતા ફની ળકે. આ યીતે તેઓ કાલ્નનકતા , વભાલેળી ેને ઈનોલેટીલ
નલિાયો દ્વાયા દે ળના બનલષ્ટ્મને સુદ્રઢ કયી ળકે. આણા વભાજના વભાલેળી નલકાવ ભાટે જે તે ફાકોને
તેભની અંતયાત્ભાઓની ેનનચ્છાઓ આત્ભગૌયલ વાથે યજૂ કયલાની તકો  ૂયી ાડલી જોઈએ.
વજૉનાત્ભક, ેને કાલ્નનક ફાકો એ કોઈણ દે ળની બવ્મ નભરકત છે .
ફાકોભાાં વાંલેદના , વજૉનાત્ભકતા ેને વશમોગની બાલના કેલલાથી નલિને ઉતભ નાગદયકો
ભળે. ઈન્સ્ામય એલોડડ મોજના ળાાદકમ ફાકોની વજૉનવીરતા ેને યિનાત્ભક નલિાયોની
વાં્કૃતીનો પેરાલાની વાથે વાથે નલજ્ઞાન ેને ટેકનોરોજીના ભાધ્મભથી વાભાજજક જરુયીમાતોને ુયી
કયલા ભાટેની દદળા ભાાંટેની એક શેર છે .
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નલી મોજનાભાાં મોજના

DST

(ન્સયુ દદલ્શી નલજ્ઞાન ેને ટે કનોરજી બલન) વાથે

ઈનોલેળન પાઉન્સડેળન) નાભની વાં્થા જોડામેર છે . NIF

NIF (નેળનર

બાયતભાાંથી ઓનરાઈન વફભીટ થમેર

ઈનોલેટીલ આઈડીમાની વભીષણ ા કયી શ્રેષ્ટ્ઠ ઈનોલેટીલ આઈડીમા

DST ને

આળે

 INSPIRE AWARD MANAK મોજનાનુ ેભરીકયણઃ

આ મોજના અંતગડત બાયતભાાંથી અંદાજે કુર ૧૦,૦૦,૦૦૦ (દળ રાખ) આઈડીમા નાભીનેટ થળે.
જૈ ાકી ૧૦૦૦૦૦ (એક રાખ ) શ્રેષ્ટ્ઠ આઈડીમા કે ઈનોલેળનને એલોડડ ભાટે વાંદ કયલાભાાં આલળે.
(જૂની મોજનાભાાં આ એલોડડ ની વાંખ્મા ફે રાખ શતી)



ળાા દ્વાયા ફાકોનુ નોભીનેળન કયલાભાાં આલળે.એટરે તે જજલ્રા કષણ ાએ આલળે. જજલ્રા કષણ ાએ
થી િકાવણી કયી યાજમ કષણ ાએ નોભીનેળન પોયલડડ કયલાભાાં આલળે. યાજમ કષણ ાએથી નોભીનેળન

NIF

ને પોયલડડ કયલાભાાં આલળે. ેશી

શ્રેષ્ટ્ઠ ઈનોલેળનને

DST પોયલડડ



કનભદટ તભાભ નોભીનેળનની તજજ્ઞ દ્વાયા િકાવી

કયલાભાાં આલળે. DST દ્વાયા વાંદદત થમેર એલોડડ ભાટેની યકભ

રુનમા ૫૦૦૦ (અંકે ાાંિ શજાય )

TRANSFER)

NIF ની

જે તે ફાકના ફેંક ખાતાભાાં

DBT ( DIRECT BENEFIT

ના ભાધ્મભથી જભા કયળે.

એલાડડ યકભ ભદદથી નલધાથી ોતાના ઈનોલેળનને ભોડેર કે પ્રોજેકટનુ ્લરુ આળે ેને કલ્્ટય
કષણ ા , તાલુકા કષણ ા , જજલ્રા કષણ ા, યાજમ કષણ ા સુધીના નલજ્ઞાન-ગચણત પ્રદળડનભાાં બાગ રેળે.



યાજમ કષણ ાએ વાંદદત થમેર શ્રેષ્ટ્ઠ ઈનોલેળનને યાષ્ટ્ર કષણ ાએ ભોકરલાભાાં આલળે.



યાષ્ટ્ર કષણ ાના નલજ્ઞાન-ગચણત પ્રદળડનભાાં બાગ રેતા શેરા યાજમના શ્રેષ્ટ્ઠ ઈનોલેટીલ નલધાથીઓને
NIF ( નેળનર ઈનોલેળન પાઉન્સઙેળન )
યાષ્ટ્રની નાભાાંદકત વાં્થા ઓ

લકડ ળોના ભાધ્મભથી ભદદરુ ફનળે. જે લકડ ળોભાાં

IITs , NITs, IISERs, Central Universities , etc

જે આ

ઈનોલેટીલ ફાકોના પ્રોજેકટને લદકિગ ભોડેર ફનાલલાભાાં ભદદ કયળે. આ લકડ ળોને અંતે યાષ્ટ્ર
કષણ ાના નલજ્ઞાન-ગચણત ઈનોલેળન પ્રદળડનભાાં બાગ રેલા ભાટે તભાભ ફાકો ાવે તેભનુ લદકિંગ
ભોડેર શળે.


યાષ્ટ્ર કષણ ાના નલજ્ઞાન-ગચણત ઈનોલેળન પ્રદળડન દડવેમ્ફય ભાવના શેરા વપ્તાશભાાં આમોજન
કયલાભાાં આલળે. જેભા બાયત ના જુદા જુદા યાજમો ભાાંથી આલેર ૧૦૦૦ (એક શજાય ) ઈનોલેટીલ
પ્રોજેકટ ભાાંથી ફે્ટ ૬૦ ( વાઈઠ ) પ્રોજેકટ વાંદ કયલાભાાં આલળે.



આ મોજના અંતગડત બાયતના ફે્ટ ૬૦ ( વાઈઠ ) પ્રોજેકટની વયકાય ેને

DST

ના ભાધ્મભથી

નલધાથીના ઈનોલેટીલ આઈડીમાની તેના નાભથી ેટન્સટ રેલાભાાં આલળે. ( ેટન્સટ ૧૦ લડ કે તેથી
લધુ લડની શોમ ળકે.) જેની તભાભ પ્રદિમા બાયત વયકાય દ્વાયા કયલાભાાં આલળે.
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ેટન્સટ ના આધાયે વયકાય દ્વાયા નલધાથીના ભોડેરભાાંથી ફનેર પ્રોડકટને લેનિક ફજાયભાાં ઉત્ાદન
ેને લેિાણ ેથે મુકલાભાાં આલળે. ેને જેના થકી જે યોમલ્ટી ઈનકમ્વ ફનળે. તે જે ફાકના
નાભે ેટન્સટ શળે. તેને ભળે.



ભાિડ

ભાવભાાં

યાષ્ટ્રનત

INNOVATION ભાાં આ


બલન

ખાતે

મોજાનાય

THE ANNUAL FESTIVAL OF

ફે્ટ ૬૦ (વાઈઠ) ઈનોલેળન યજુ કયલાભાાં આલળે.

Inspire award MANAK ભાાં કેલા

નોભીનેળનનો ્લીકાય થળે.

ળાાકીમ ફાકોના ભૌચરક નલિાય / પ્રોજેકટ/ નલાિાય

કે જે વભાજની જુદીજુદી વભ્માઓનુ

વભાધાન કયે ેને એ ઉયાાંત ધયે લ ુ ેને શ્રનભકોના શ્રભને ઓછુ કયલાના ઉામો ેને તેની કામડષણ ભતાઓભાાં
લધાયો કયલાની વાથે વાથે વેલાઓને આવાન ફનાલી ળકે.


Inspire award MANAK ભાાં કેલા

નોભીનેળનનો ્લીકાય નશી થઈ ળકે.

મોજનાભાાં વાભાન્સમ નલિાયો / ભોડેર/ પ્રોજેકટ જે ુ્તકોભાાં આેર ઉદાશયણો જેલા કે લન ઉજાડ
મોજના , જ વાંગ્રશ , જૈનલક ખોયાક, ભ ૂકાં ભાન કે સ ૂિન માંત્ર લગેયે. આ નવલામ ભાતા-નતા કે નળષણ કના
વશમોગથી તામાય કયે ર ઈનોલેળન કે નલિાય. ઈન્સ્મય એલોડડ ભાનાકભાાં પકત ફાકોના ભૌચરક નલિાયોને
આગ રઈ જલાભાાં આલળે. ેને ફાકોના ભૌચરક નલિાયોને લદકિગ ભોડેર ફનાલાભાાં ભાતા- નતા ેને
નળષણ કો ભદદરુ થઈ ળકળે.


Inspire award MANAK ભાાં નોભીનેળન વાંદગીના

આધાયોઃ-



ફાક દ્વાયા આલાભાાં આલેર નલિાયની જાણકાયી



નાનલન્સમતા ેને નલપ્રલતડન



વભાજજક ઉમોગીતા



ઉમોગભાાં વયતા



માડલયણીમ ેવયો



વ્મલવામની દષ્ટ્રીએ પ્રિાયની ષણ ભતા લગેયે.

 નલી ઈન્સ્ામય એલોડડ મોજનાભાાં કોણ બાગ રઈ ળકળે.
( વયકાયી ળાાભાાં ેભ્માવ કયતા ધોયણ ૬ થી ૧૦ એટરે કે ૧૦ થી ૧૫ લડ ના પ્રનતબાળાી
નલધાથીઓ )
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નલી ઈન્સ્ામય ોલોડય મોજનાભાાં બાગ રેલા ભાટે ળાા કક્ષાો તૈમાયી:

યાજમની તભાભ ળાાઓએ ઈન્સ્ામય એલોડડ ભાટે ળાા યજી્રેળન કયાલેર છે . ( ળાાઓએ નવુ
યજી્રેળન કયલાનુ નથી જૂના યજી્રેળનભાાંજ રોગીન કયી નોભીનેળન કયલાનુ છે .)



જે ળાાઓએ શજુ સુધી ઈન્સ્ામય એલોડડ ભાટે ળાા યજી્રેળન કયાલેર નથી તે ળાાઓએ
www.inspireawards-dst-gov.in

USER ID ેને


લેફવાઈટ ય જઈ પ્રથભ યજી્રેળન કયલાનુ યશેળે ેને આના

ાવલડડ ભેલી રેલા.

નલી મોજનાભાાં ધોયણ ૬ થી ૧૦ ભાાં ળાાભાાં ેભ્માવ કયતા નલધાથીઓ યોજફયોજની વભ્માઓના
વભાધાન ભાટેના ઈનોલેટીલ આઈડીમા ળાાના નળષણ ક ેને આિામડ ને રેખીત ્લરુે જણાલળે.
( દા.ત એક નલધાથી ધયથી ળાા સુધી ય્તાભાાં ્છચ્છ બાયત નભળન અંતગડત મુકામેરી કિયાેટી
જૂએ છે . જે કિયાેટી વાં ૂણડ કિયાથી બયામ ગમેર છે . ેને તેની આજુફાજુભા કિયાેટી બયામ ગમેર
શોલાના કાયણે કિયો ડેર છે . આ નલધાથી આ યોજ જૂએ છે . તે ળાાભાાં આલી નળષણ કને જણાલળે.
વાલડજનનક કિયાેટી બયામ ગમેર છે . છતા કિયો રેલા આલનાય એજન્સવીએ કિયાેટી ખારી કયે ર
નથી કે કિયો ઉઠાલેર નથી તો આ વભ્માનુ વાભાધાન એ શોમ ળકે કે કિયાેટીભાાં વેન્સવય મુકલાભાાં
આલે જેથી બયામ ત્માયે એજેન્સવીને ખફય ડે કે ળશેયભાાં ૧૩૫ નાંફયની કિયા ેટી બયામ ગમેર છે . તો
તુયતજ કામડલાશી થઈ ળકે. ેને ્છચ્છ બાયત ની કલ્ના વકાય થઈ ળકે.
ફાકનો આ આઈડીમા નળષણ ક ફાકની જાણકાયી મુજફ ૧૦૦ થી ૧૨૫ ળબ્દોભાાં રખી તામાય કયળે.
ેને ઈન્સ્ામય એલોડડ ની લફેવાઈટ ય ેરોડ કયળે. ેને આ નલિાયને ધ્માને રઈ વાદુ ભોડેર
ફનાલી નલજ્ઞાન- પ્રદળડનભાાં બાગ રેળે. )



નલી મોજનાભાાં નલધાથી કેન્સદ્ર ્થાને છે . પકત ફાકના ઈનોલેટીલ આઈડીમાને ેગ્રીભતા આલાભાાં
આલળે. લારી કે નળષણ કના નશી. કાયણકે આ મોજનાભાાં આગ ફાકને તભાભ પ્રદિમાભાાંથી વાય
થલાનુ યશેળે



નલી મોજનાભાાં ઈનોલેટીલ આઈડીમા પકત નલજ્ઞાન ેને ગચણત ષણ ેત્રના નશી યાં ત ુ કોઈણ ષણ ેત્રના
શોમ ળકે. જેલાકે નલજ્ઞાન – ગચણત , ્લચ્છ બાયત, ્લ્થ બાયત , ભેકઈન ઈન્સડીમા , ્ટાટડ  ઈન્સડીમા ,
ડીજીટર ઈન્સડીમા , એગ્રીકલ્િય , માડલયણ ેન્સમ કોઈણ , ફાકના ભાતાનતા જે વ્મલવામ વાથે
જોડામેર શોમ, વભાજ વ્મલ્થા લગેયે.



નલી મોજનાભાાં એક ધોયણભાાંથી પકત એકજ નલધાથી નશી યાં ત ુ એક કયતા લધુ નલધાથીને ળાા
નોભીનેટ કયી ળકળે. ( દા.ત ળાા ૬ થી ૧૦ ધોયણ ની છે તો ળાાના કોઈણ ૫ (ાાંિ ફાકો ને)
6

નોભીનેટ કયી ળકાળે. ધોયણ ૬ ભાાંથી ફે ફાક ધોયણ ૮ ભાાંથી ફે ેને ધોયણ ૧૦ ભાાંથી એક એભ
શ્રેષ્ટ્ઠ આઈડીમા મુજફ વાંદગી કયી ળકાળે.)


ળાાના આિામડ ેને નળષણ કો દ્વાયા ફાકોને મોજના નલેની વાં ૂણડ ભાદશતી આ૫મા ફાદ ફાકો
ાવેથી વભ્માને ેનુરુ વભાધાન ભાટેના ઈનોલેટીલ આઈડીમા રેખીત ્લરુ ભાાં ૧૦૦ થી ૧૨૫
ળબ્દોભાાં રેલા.



ળાાના પ્રનતબાળાી ફાકો દ્વાયા ઈનોલેટીલ આઈડીમા ળાા જભા કયાવ્મા ફાદ ળાાના આિામડ
ેને નળષણ કો વભીષણ ા કયી તે ાકી શ્રેષ્ટ્ઠ આઈડીમાની વાંદગી કયળે. ેને ત્માયફાદ લેફવાઈટ ય
ેરોડ કયળે.



INSPIRE AWARD –MANAK ભાાં નોભીનેળન કયતી લખતે ઈનોલેટીલ આઈડીમા ીન ોઈન્સટ વભ્મા
ેને તેન ુ વભાધાન ફાકની સુઝ મુજફ ૧૦૦ થી ૧૨૫ ળબ્દોભાાં ટાઈ કયી તામાય યાખવુ જે
Microsoft word. PDF, JPGE

ાકી કોઈણ પોભેટભાાં િારળે. પાઈરની વાઈઝ 2 MB યાખલી ેને

ગુજયાતી બાાભાાં પાઈર નીિે મુજફ તામાય કયી ળકાળે. આ પાઈર નોભીનળેન કયતી લખતે ેપ્રોડ
કયલી પયજીમાત છે .
( નલધાથીનુ નાભ , ઉભય, ધોયણ, ળાાનુ નાભ ેને વયનામુ , ધયનુ વયનામુ ેને ભોફાઈર નાંફય ,
ઈનોલેળન નલિાયનુ નળડક , વભ્મા ેને વભાધાન નલલયણ , પોટો કે ચિત્ર શોમ તો, ેને એક ફાશેધયી
ત્રક ફે રીટીભાાં છે લ્રે (આ ઈનોલેટીલ નલિાયભાાં ભાયા નળષણ ક કે ભાતા – નતા કે ેન્સમ કોઈનો
વશમોગ નથી. આ ભાયો ભાાચરક નલિાય છે . )


ળાા એ જે ફાકોનુ નોભીનેળન કયલાનુ છે . તે તભાભ ફાકની ફેંક ાવબુક ેને ફાકની તભાભ
વાભાન્સમ ભાદશતી ેને તેના

ઈનોલેટીલ નલિાયની word,pdf, jpge file વાથે યાખી વાલધાની ુલક
ડ

િોકવાઈથી ભાદશતી બયલી.

INSPIRE AWARD –MANAK નોભભીનેળન કયલા ભાટેની વભજુતી

www.inspireawards-dst-gov.in



વૌ પ્રથભ

લેફવાઈટ ઓન કયો



લેફવાઈટ ઓન થમા ફાદ HOME PAGE ય જભણી ફાજુભાાં SCHOOL AUTHORITY કરીક કયો.
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School authority

કરીક કયતા નીિે મુજફ PAGE ખ ૂરળે.

8



ેશી આ PAGE ય આ TO LOGIN CLICK HEAR ય કરીક કયળો.

ેશી તભારુ ID TYPE કયો
ેને passwd enter કયો

ઉયના ડામરોગ ફોકવ મુજફ તભારુ ID
એન્સટય કયો. રોગીન ન થઈ ળકો તો

ેને PASSWD એન્સટય કયો ેને નીિે રાર કરયથી રખામેર કોડ

Forgot Password

ય કરીક કયો એટરે તભાયો એપ્રીકે ળન નાંફય

ભાાંગળે જે આો ેને જરુયી નલગત બયળો એટરે નલો ાવલડડ ફનાલા ભાટે રીંક તભાયા ઈભેઈર આઈડી ય
આલળે. ત્માયફાદ તભારુ ઈભેઈર આઈડી ઓન કયી ભેઈર ય આલેર રીંક ય કરીક કયી નલો ાવલડડ
ફનાલી. ઈન્ામય એલોડડ ની વાઈટ ય જઈ ઉય મુજફના ્ટે  મુજફ રોગીન કયો. એટરે તભાયી ળાાનુ ાં

INSPIRE DESKBOARD ખ ૂરળે.

9

આ મુજફ તભાયી ળાાનુ

deskboard

ઓન થામ એટરે

Forward Nomination icon કરીક

કયો.

એટરે નીિે મુજફની સ્ક્્િન દે ખાળે.

ઉય મુજફનુ ફોકવ દે ખાળે. જેભા તભાયી ળાાની ભાદશતી આલી જળે. પકત ભાવ વીરેકટ કયો ત્માય ફાદ
નલધાથીની ભાદશતી એન્સટય કયો (માદ યાખો કે ફાકની ભાદશતી તેની ફેંક ાવબુક મુજફ નાભ એન્સટય કયો)
ધોયણ વાંદ કયો ફાક ેને નતાનુ નાભ ાવબુક મુજફ એન્સટય કયો યુઆઈડી નાંફય (યુડામવ નાંફય
ફાકનો નાખો ણ છે લ્રા ૧૨ આંકડા નાખલા ન રે તો છોડીદો યુઆઈડી નાંફય પયજીમાત નથી ) ેશી તભે
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એક જ ધોયણના ાાંિ ફાકની ભાદશતી નાખી ળકળો. આભ એક છી એક તભાભ ફાકની ભાદશતી બયો ને
નીિે

Nominate Student

ય કરીક કયો.એટરે ફીજી ્િીન આલી આલળે.

શલે આની ્િીન ય આે જે ફાકના નાભ રખ્મા તેની નલગત આલળે. જો તભાયે નાભભા સુધાયો કયલો
શોમ તો

EDIT

જે ેન્ન્સવર આઈકોન ય કરીક કયો એટરે નાભ સુધાયલા ભાટે પયી જુની ્િીન દે ખાળે. જે

નાભભાાં સુધાયો શોમ તે સુધાયી ફાજુભા આેર

ADD DETAILS

જમાાં એયો ફતાલેર છે . તેના ય કરીક કયી

એક છી એક એભ તભાભ નલધાથીની ભાદશતી બયો.. ( માદ યાખળો કે ેશી તભે જે ભાદશતી આળો તેજ
ભાદશતી નલધાથીના આઈકાડડ ેને પ્રભાણત્રભાાં આલળે એટરે િોકવાઈથી ભાદશતી બયલી )

શલે ADD DETAILS ય કરીક કયતા નીિે મુજફ ડામરોગ ફોકવ દે ખાળે.
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ઉય ્િીન મુજફ તભે આેર ફાકનુ નાભ ઓટોભાાં આલી જળે
વાંદ કયો male/female



Gender



Date of birth ફાજુના કેરન્સે ડય ય કરીક કયી પ્વાંદ કયો



કોન્સટેક ેને ઈભેઈર ની નલગત શોમ તો આો પયજીમાત નથી



કટેગયી આો ફાકની SC/ST/OTHER જે શોમ તે



Board theme

ભાાં નીિે મુજફ દે ખાળે જેભા આના ફાકનુ ઈનોલેળન જે થીભ ભાાં વભાલેળ થતો

શોમ તે થીભ વાંદ કયલી
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ભાાં તભાયા ઈનોલેળન નુ નળકડ ટાઈ કયો



Title of the proposed project



Brief write-up on the proposed project



Upload the Project Synopsis: ેશી તભાયે તભાયી word.PDF. JPGE FILE તભે તામાય કયી છે તે

ભાાં જો શોમ તો રખો પયજીમાત નથી

ેપ્રોડ કયો BROWSE ય કરીક કયળો એટરે તભાયી પાઈર કમા છે . તે ુછળે આ આની
પાઈર વીરેકટ કયી ok આપ્ળો એટરે ફાજુભાાંફાજુભાાં તભે ેરોડ કયે ર પાઈરનુ નાભ વાથે
રેખાળે. માદ યાખળો કે પાઈરની વાઈઝ 2 mb થી લધુ ન શોમ. પાઈર ગુજયાતીભાાં શળે તો
િારળે. ફને ત્મા સુધી PDF/ WORD ની પાઈર ેરોડ કયલી.


Name of the teacher who may assist :- ેશી તભાયા ભાગડદળડક નળષણ કનુ નાભ રખળો



Direct credit in the bank a/c :- શા ટીક કયવુ.

DBT

થી એલોડડ યકભ ખાતાભાાં જભા કયળો

તેવ ુ કશેવ ુ
13



શલે આ page ની તભાભ નલગત ફયાફય િેક કયી ભ ૂર શોમ તો સુધાયી SAVE AND NEXT
આો.

શલે આની વાભે નલી ્િીન આલળે. આ મુજફ ની... જેભા ફાકની ફેક ની નલગતો આલાની થળે.
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ેશી તભે name of bank ભાટે ફાજુભાાં થી એયો કી થી ફેંક વીરેકટ કયો ( માદ યશે ફધીજ નેળનરાઈઝ
ફેંક નો ડેટા છે . આભા કો-ઓયે ટીલ ફેંક નશી િારે.)



Name & Address of Bank તભાયી ફેંકનુ નાભ ેને એડ્રેવ ટાઈ કયો



Account Number :-ાવબુકભાાં જોઈ ેને િોકવાઈથી એકાઉન્સટ નાંફય ટાઈ કયો



Repeat Account Number :- પયીથી િોકવાઈથી એકાઉન્સટ નાંફય ટાઈ કયો



Account Holder's Name :-

ેશી તભાયે ટાઈ કયલાનુ નથી ઓટોભાાં નાભ આલી જળે કાયણકે તભે

જમાયે શેરીલાય ફાકનુ નાભ રખ્યુ શળે. તેજ નાભને ફેંક એકાઉન્સટ શોલ્ડય તયીકે રેળે.


IFSC Code of Bank :- ાવબુકભાાં જોઈ ેને િોકવાઈથી IFSC Code ટાઈ કયો



Repeat IFSC Code of Bank :- પયીથી ાવબુકભાાં જોઈ ેને િોકવાઈ થી IFSC Code ટાઈ કયો



Telephone Number of Bank :- જો શોમ તો ટાઈ કયો પયજીમાત નથી



I certify that i have already checked Bank details of student from Passbook.
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Save આો



ેશી શલે આને નીિે મુજફની ્િીન દે ખાળે.

ેશી આ જે વ્મદકતએ આ ભાદશતી બયી છે . તેની નલગત બયો બયનાય તયીકે જનયરી નલજ્ઞાન નળષણ કની ેને
લેયીપાઈ કયનાય ળાાના આિામડની નલગત બયળો. પોનનાંફય પયજીમાત રખલો.
આ પોભડ ભાાં

save કયતા

પયી નવુ page ખ ૂરળે.નીિે મુજફનુ.......જેભા નલધાથીનો પોટો ેપ્રોડ કયલો.
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ેશી તભાયે browse કયી તભાયે પોટો ેપ્રોડ કયળો એટરે ફાજુભાાં તભે ેરોડ કયે ર પોટો દે ખાળે.ેશી
ેપ્રોડ કયે ર પોટો આગ તભાભ જગ્માએ ઉપ્મોગભાાં રેલાળે. જેભકે આઈકાડડ , પ્રભાણત્ર લગેયે એટરે
નલધાથીનો એકદભ િોખ્ખો ાવોટડ પોટો ેપ્રોડ કયલો. ેને છે લ્રે continue to next ય કરીક કયવુ.
આભ શલે તભાયી ્િીન ય નીિે મુજફનુ ફોકવ ખુરળે.

માદ યાખળો કે તભે પકત એકજ નલધાથીની ભાદશતી ેરોડ કયી છે . એટરે પકત એકજ નલધાથીની ભાદશતી
ગ્રીન કરયભાાં દે ખાળે. શલે એક છી એક એભ તભાભ નલધાથીની ભાદશતી બયળો એટરે તભાભ નલધાથીની
ભાદશતી યે ડ કરયભાાંથી

ગ્રીન કરયભાાં થઈ જળે. તભાભ ફાકોની ભાદશતી ેરોડ થમા ફાદ save and

continue ય કરીક કયો. એટરે નલી ્િીન ખ ૂરળે.
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ેશી તભે view & edit ય જળો તો તભાયે તભાભ ભાદશતીભાાં જમાાં સુધાયા કયલા શળે ત્મા કયી ળકળો.જો કોઈ
સુધાયા ના શોમ તો forward application ય કરીક કયો.. એટરે નલી ્િીન ખ ૂરળે.

આ ્િીન ય તભે કયે ર નોભીનેળન વકળેવફુરી જજલ્રા ઓથોયીટીને પોયલડડ

થઈ ગયુ છે . ેને તેનો

નોભીનેળન આઈડી નાંફય આલાભા આલે છે . જેને નોધી રેળો ેને છી GENERATE ACKNOWLEDGEMENT
ય કરીક કયળો એટરે એક pdf file ડાઉનરોડ કયલાનુ કશેળે જે પાઈરભાાં તભાયા નોભીનેળનની તભાભા
નલગત શળે જેની નપ્રન્સટ આઉટ કાઢી પાઈર ભાાં યાખલી. જે આ મુજફ દે ખાળે.
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ેશી તભાયી નલધાથી નોભીનેળનની કાભગીયી  ૂણડ થઈ શલે તભાયા ફાકને એલોડડ ભળે તો તભાયા

inspire school deskboard ભાાં તેની

નલગતો આલાભાાં આલળે. વમ્માતયે િેક કયતા યશેવ.ુ
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ે યી
ફાાંહધ

આથી હુાં ફાહેધયી આપ ુ છુ કે ઉયોકત ઈનોલેળન વલચાય / પ્રોજેકટ ભાાં ભાયા વળક્ષક , ભાતા-વતા કે અન્સમ કોઈ
વ્મકકત નો સહમોગ નથી આ ભાયો ોતાનો ભૌચરક વલચાય છે .

વલધાથીન ાંુ નાભ

વલધાથીની સહી
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