
ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ માર્ડદનર્િકા 

INSPIRE AWARDS 

INNOVATION   IN SCIENCE PURSUIT FOR INSPIRED RESEARCH 

 

          ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ યોજના ન્સય ુદદલ્હી નવજ્ઞાન અને ટેકનોલજજ ભવન દ્રારા આયોજીત છે. આ યોજના 
ની ર્રુઆત વર્ડ ૨૦૦૯-૨૦૧૦ દરમ્યાન કરવામા ંઆવી હતી. જે વર્ડ ૨૦૧૬ સધુી કાયડરત રહરેે્. 
યોજના નો મખુ્ય હતે ુએ હતો કે નવજ્ઞાન- ર્ણિત ક્ષેતે્ર પ્રાથનમક ર્ાળા અને માધ્યનમક ર્ાળા કક્ષાએ 
બાળકો મા ંનવજ્ઞાન કે્ષતે્ર રસ અને રુણિ જળવાય રહ ેઅને બાળકોની પ્રનતભા ને બહાર લાવી પ્રોત્સાદહત 
કરી ર્કાય.  

આ યોજના અંતર્ડત ર્રુઆતના વર્ો મા ંબાળકોના નામાકંન માટે મેન્સયઅુલી સી્ટમ કાયડરત 
હતી. ત્યારબાદ વર્ડ ૨૦૧૩ થી આ યોજના મા ંનામાકંન માટે ઓનલાઈન સી્ટમ ન ુઆયોજન કરવામા ં
આવ્ય.ુ ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ યોજના અંતર્ડત રાષ્ટ્રની તમામ સરકારી પ્રાથનમક ર્ાળા અને માધ્યનમક ર્ાળા 
ન્સય ુ દદલ્હી નવજ્ઞાન અને ટેકનોલજજ ભવન દ્રારા તૈયાર કરેલ www.inspireawards-dst-gov.in  ની 
વેબસાઈટ પર જઈ ર્ાળા પોતાન ુરજી્રેર્ન કરાવી આઈર્ી અને પાસવર્ડ મેળવરે્. ત્યાર બાદ DST ની 
સિુના મજુબ લોર્ીન કરી બાળકોન ુઓનલાઈન નોમીનેર્ન કરર્ે. નોમીનેર્ન જજલ્લા કક્ષાએ ફોરવર્ડ 
થર્ે. અને જજલ્લા કક્ષાએ થી રાજય કક્ષાએ અને ત્યારથી રાષ્ટ્ર કક્ષાએ ફોરવર્ડ થર્ે. આમ રાષ્ટ્ર કક્ષાએ 
ન્સય ુદદલ્હી નવજ્ઞાન અને ટેકનોલજજ ભવન દ્રારા કુલ આવેલ  નોમીનેર્ન માથંી શે્રષ્ટ્ઠ ૨૦૦૦૦૦ બાળકોન ે
એવોર્ડ આપરે્. આ એવોર્ડ મજુબ જે તે બાળકોના બેંક એકાઉન્સટ મા ંરુનપયા ૫૦૦૦ (પાિં હજાર) એવોર્ડ 
્વરુપે જમા કરરે્. જે રકમ માથંી બાળક આર્ામી સમય મા ંયોજાનાર નવજ્ઞાન-ર્ણિત પ્રદર્ડન મા ંમોર્ેલ 
તૈયાર કરી ભાર્ લેરે્. મોર્ેલ દફઝીકસ ,કેમે્રી, બાયોલોજી અને પયાડવરિ સાયન્સસ પૈકી કોઈ એક 
કેટેર્રીમા ંરજૂ કરી ર્કાય તેવ ુબનાવવ ુજરુરી હત.ુ  

વિજ્ઞાન-ગણણત પ્રદશશનના તબકકાાઃ-   

 કલ્્ટર કક્ષા – તાલકુા કક્ષા – જજલ્લા કક્ષા – રાજય કક્ષા અને ત્યાર બાદ રાષ્ટ્ર કક્ષા સધુી પોતાન ુ
મોર્ેલ રજૂ કરી ર્કરે્. (દરેક તબકકે નર્લ્ર્ અને પ્રમાિપત્ર આપવામા ંઆવર્ે.)  

 

ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ યોજના આ મજુબ કાયડરત હતી પરંત ુ વર્ડ ૨૦૧૭-૨૦૨૨ દરમ્યાન આ યોજનામા ંબદલાવ 
કરવામા ંઆવ્યો અને નવી ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ યોજના નવા નામકરિ સાથે આ મજુબ કાયડરત થરે્. 

(નમત્રો નવી યોજના ને સમજવા માટે જૂની યોજના સમજવી જરુરી હોય એટલે આપની  સમક્ષ રજૂ કરેલ છે.) 

http://www.inspireawards-dst-gov.in/


 

નિી ઈન્સ્પાયર એિોડશ યોજના 

INSPIRE AWARDS - MANAK 

INSPIRE- INNOVATION   IN SCIENCE PURSUIT FOR INSPIRED RESEARCH 

MANAK- Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge 

                  (રાષ્ટ્રની આંકાક્ષાઓ અને જ્ઞાનનો ફેલાિો કરતા હજારો વિચારો) 
 

નવી ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ યોજના વર્ડ ૨૦૧૭ થી ૨૦૨૨ સધુી કાયડરત થરે્. આ યોજના મા ંઅત્યાર 
સધુી INNOVATION  ર્બ્દ ફકત નવજ્ઞાન કે્ષત્ર સાથે સકંળાયેલ હતો પરંત ુ નવી યોજનામા ં
INNOVATION  ર્બ્દ ફકત નવજ્ઞાન નહી સમગ્રતયા કોઈપિ કાયડકે્ષત્ર સાથે સબંનધત રહરેે્  

 ઈનોવેર્ન એ માત્ર ્પધાડત્મક સફળતા મેળવવા માટે જ નહી પરંત ુકોઈપિ સં્ થા , ઐાધોણર્ક 
વસાહતો તેમજ વૈનિક જર્તમા ં દેર્ના ઉતરોતર નવકાસ માટે જરુરી છે. ઈનોવેર્ન માનવ જીવનની 
ગિુવતા સધુારિામા ંઉત્પાદન પ્રદિયા તેમજ સેવાઓમા ંફાળો આપે છે. આ રીતે તે માત્ર સરં્ોધનાત્મક 
પ્રદિયાઓ પરુત ુમયાડદદત નથી.  સરકાર દ્રારા ઈનોવેર્નના રોલને સરહાનીય બનાવવા માટે ભારત  
સરકારે   ૨૦૧૦-૨૦ ના દાયકાને ઈનોવેર્ન દાયકા તરીકે જાહરે કરે છે.  

બાળકોમા ંસર્જનાત્મકતા  જન્સમજાત હોય છે. દરેક બાળક સર્જનાત્મક હોય છે. તેની  માત્રાઓ 
જુદી જુદી હોય ર્કે પરંત ુ દિયાઓમા ં સામ્ય હોય છે. મળૂભતૂ રીતે આપિે આપિા બાળકોમા ં
સર્જનાત્મકતા અને નવ ુકરવાની આત્મશ્રદ્રા સતત પરૂી પાર્વી જાઈએ. જેથી ભનવષ્ટ્ય મા ંતેઓ આપિા 
સમાજ અને દેર્ના એક સારા નેતા બની ર્કે. આ રીતે તેઓ કાલ્પનનકતા , સમાવેર્ી અને ઈનોવેટીવ 
નવિારો દ્રારા દેર્ના ભનવષ્ટ્યને સદુ્રઢ કરી ર્કે. આપિા સમાજના સમાવેર્ી નવકાસ માટે જે તે બાળકોને 
તેમની અંતરાત્માઓની અનનચ્છાઓ આત્મ રૈ્ારવ સાથે રજૂ કરવાની તકો પરૂી પાર્વી જોઈએ. 
સર્જનાત્મક , અધીરજવાન અને કાલ્પનનક બાળકો એ કોઈપિ દેર્ની ભવ્ય નમલકત છે.બાળકો મા ં
સવંેદના , સર્જનાત્મકતા અને સહયોર્ની ભાવના કેળવવાથી નવિને ઉતમ નાર્દરકો મળરે્.ઈન્સ્પાયર 
એવોર્ડ યોજના ર્ાળાદકય બાળકો ની સર્જનસીલતા અને રિનાત્મક નવિારોની સં્ કૃતી નો ફેલાવા ની 
સાથે સાથે નવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજજ ના માધ્યમ થી સામાજજક જરુરીયાતો ને પરુી કરવા માટેની દદર્ા 
માટેંની   એક પહલે છે. 

  



નવી યોજના મા ંયોજના DST (ન્સય ુદદલ્હી નવજ્ઞાન અને ટેકનોલજજ ભવન) સાથે NIF (નેર્નલ 
ઈનોવેર્ન ફાઉન્સર્ેર્ન) નામની સં્ થા જોર્ાયેલ છે. NIF   ભારત માથંી ઓનલાઈન સબમીટ થયેલ 
ઈનોવેટીવ આઈર્ીયા ની સમીક્ષા કરી શ્રેષ્ટ્ઠ ઈનોવેટીવ આઈર્ીયા DST  અને આપરે્ 

 INSPIRE AWARD MANAK યોજનાન ુઅમલીકરિઃ-  
 આ યોજના અંતર્ડત ભારત માથંી અંદાજે  કુલ ૧૦,૦૦,૦૦૦ (દર્ લાખ) આઈર્ીયા નામીનેટ થર્ે. 

જૈ પૈકી ૧૦૦૦૦૦ (એક લાખ ) શે્રષ્ટ્ઠ આઈર્ીયા કે ઈનોવેર્ન ને એવોર્ડ માટે પસદં કરવામા ંઆવરે્. 
(જૂની યોજના મા ંઆ એવોર્ડ ની સખં્યા બ ેલાખ હતી)  

 ર્ાળા દ્રારા બાળકોન ુનોમીનેર્ન કરવામા ંઆવરે્.એટલે તે જજલ્લા કક્ષાએ આવરે્. જજલ્લા કક્ષાએ થી 
િકાસિી કરી રાજય કક્ષાએ નોમીનેર્ન ફોરવર્ડ કરવામા ંઆવર્ે. રાજય કક્ષાએ થી નોમીનેર્ન NIF 

ને ફોરવર્ડ કરવામા ંઆવર્ે. અહી NIF ની કનમદટ તમામ નોમીનેર્ન ની તજજ્ઞ દ્રારા િકાસી શ્રેષ્ટ્ઠ 
ઈનોવેર્ન ન ેDST ફોરવર્ડ કરવામા ંઆવર્ે. DST દ્રારા પસદંદત થયેલ એવોર્ડ માટેની રકમ રુનપયા 
૧૦,૦૦૦ (અંકે દસ હજાર)  જે તે બાળકના બેંક ખાતામા ં DBT ( DIRECT BENEFIT TRANSFER)  
ના માધ્યમ થી જમા કરર્ે.  

 એવાર્ડ રકમ મદદથી નવધાથી પોતાના ઈનોવેર્ન ને મોર્લે કે પ્રોજેકટ ન ુ્વરુપ આપરે્ અને કલ્્ટર 
કક્ષા , તાલકુા કક્ષા , જજલ્લા કક્ષા, રાજય કક્ષા સધુીના નવજ્ઞાન-ર્ણિત પ્રદર્ડન મા ંભાર્ લેર્ે. આ 
પ્રદર્ડનો  નવેમ્બર- માસ સધુીમા ંપરુા થરે્.  

 રાજય કક્ષાએ પસદંદત થયલે  શ્રેષ્ટ્ઠ ઈનોવેર્ન ને રાષ્ટ્ર કક્ષાએ મોકલવામા ંઆવર્ે.  

 રાષ્ટ્ર કક્ષાના નવજ્ઞાન-ર્ણિત પ્રદર્ડન મા ંભાર્ લતેા પહલેા રાજય ના શે્રષ્ટ્ઠ ઈનોવેટીવ નવધાથી ઓને 
NIF ( નેર્નલ ઈનોવેર્ન ફાઉન્સઙેર્ન )  વકડર્ોપ ના માધ્યમ થી મદદરુપ બનરે્. જે વકડર્ોપમા ં
રાષ્ટ્રની નામાદંકત સં્ થા ઓ IITs , NITs, IISERs, Central Universities , etc   જે આ 
ઈનોવેટીવ બાળકોના પ્રોજેકટને વદકિર્ મોર્લે બનાવવામા ંમદદ કરરે્. આ વકડર્ોપને અંતે  રાષ્ટ્ર 
કક્ષાના નવજ્ઞાન-ર્ણિત ઈનોવેર્ન પ્રદર્ડન મા ંભાર્ લવેા માટે તમામ બાળકો પાસે તેમન ુવદકિંર્ 
મોર્લે હરે્.  

 રાષ્ટ્ર કક્ષાના નવજ્ઞાન-ર્ણિત ઈનોવેર્ન પ્રદર્ડન દર્સેમ્બર માસના પહલેા સપ્તાહમા ં આયોજન 
કરવામા ંઆવરે્. જેમા ભારત ના જુદા જુદા રાજયો માથંી આવેલ ૧૦૦૦ (એક હજાર ) ઈનોવેટીવ 
પ્રોજેકટ માથંી બે્ટ ૬૦ ( સાઈઠ ) પ્રોજેકટ પસદં કરવામા ંઆવર્ે.  

 આ યોજના અંતર્ડત ભારત ના બે્ટ ૬૦ ( સાઈઠ ) પ્રોજેકટ ની સરકાર અને DST ના માધ્યમ થી 
નવધાથી ના ઈનોવેટીવ આઈર્ીયાની તેના  નામ થી પેટન્સટ લેવામા ંઆવર્ે. ( પેટન્સટ ૧૦ વર્ડ કે તેથી 
વધ ુવર્ડની હોય ર્કે.) જેની તમામ પ્રદિયા ભારત સરકાર દ્રારા કરવામા ંઆવરે્.  

 પેટન્સટ ના આધારે સરકાર દ્રારા નવધાથી ના મોર્લે માથંી બનેલ પ્રોર્કટ  ને વેનિક બજાર મા ંઉત્પાદન 
અને વેિાિ અથે મકુવામા ંઆવરે્. અને જેના થકી જે રોયલ્ટી ઈનકમ્સ બનર્ે. ત ેજે બાળકના નામે 
પેટન્સટ હરે્. તેને મળર્ે.  



 માિડ માસમા ંરાષ્ટ્રપતી ભવન ખાતે  યોજાનાર THE ANNUAL FESTIVAL OF INNOVATION 

મા ંઆ બે્ટ ૬૦ (સાઈઠ) ઈનોવેર્ન રજુ કરવામા ંઆવરે્.  

 

 

 

 Inspire award MANAK મા ંકેવા નોમીનેર્ન નો ્વીકાર થરે્.  

ર્ાળાકીય બાળકો ના મૈાણલક નવિાર / પ્રોજેકટ/ નવાિાર  કે જે સમાજની જુદીજુદી સમ્યા ઓન ુ
સમાધાન કરે અને એ ઉપરાતં ધરેલ ુઅને શ્રનમકોના શ્રમ ને ઓછુ કરવાના ઉપાયો અને  તેની કાયડક્ષમતા ઓમા ં
વધારો કરવાની સાથે સાથે સેવાઓને આસાન બનાવી ર્કે.   

 

 Inspire award MANAK મા ંકેવા નોમીનેર્ન નો ્વીકાર નહી થઈ ર્કે.  

યોજના મા ંસામાન્સય નવિારો / મોર્લે/ પ્રોજેકટ જે પુ્ તકો મા ંઆપેલ ઉદાહરિો જેવા કે પવન ઉજાડ 
યોજના , જળ સગં્રહ , જૈનવક ખોરાક, ભકંૂપ માપન કે સિૂન યતં્ર  વર્ેરે. આ નસવાય માતા-નપતા કે નર્ક્ષક ના 
સહયોર્ થી તૈયાર કરેલ ઈનોવેર્ન કે નવિાર. ઈન્સ્પયર એવોર્ડ માનાકમા ંફકત બાળકોના મૈાણલક નવિારોન ે
આર્ળ લઈ જવામા ંઆવરે્. અને બાળકોના મૈોણલક નવિારો ને વદકિર્ મોર્લે બનાવામા ંમાતા- નપતા અને નર્ક્ષકો 
મદદરુપ થઈ ર્કરે્.  

 

 Inspire award MANAK મા ંનોમીનેર્ન પસદંર્ી ના આધારોઃ-  

 બાળક દ્રારા આપવામા ંઆવેલ નવિારની જાિકારી  

 નાનવન્સયતા અને નવપ્રવતડન  

 સમાજજક ઉપયોર્ીતા  

 ઉપયોર્મા ંસરળતા 
 પયાડવરિીય અસરો  

 વ્યવસાય ની દષ્ટ્રી એ પ્રિાર ની ક્ષમતા વર્ેરે.  

  

 નવી ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ યોજના મા ંકોિ ભાર્ લઈ ર્કર્ે. 
               ( સરકારી ર્ાળામા ંઅભ્યાસ કરતા ધોરિ ૬ થી ૧૦ એટલે કે ૧૦ થી ૧૫ વર્ડ  
                 ના પ્રનતભાર્ાળી નવધાથીઓ ) 

 

નિી ઈન્સ્પાયર એિોડશ યોજના માાં ભાગ લેિા માટે શાળા કક્ષાએ તૈયારી:- 
 રાજય ની તમામ ર્ાળાઓએ ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ માટે ર્ાળા રજી્રેર્ન કરાવેલ છે. ( ર્ાળાઓ એ નવ ુ

રજી્રેર્ન કરવાન ુનથી જૂના રજી્રેર્ન માજં લોર્ીન કરી નોમીનેર્ન કરવાન ુછે.)  

 જે ર્ાળાઓ એ હજુ સધુી ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ માટે ર્ાળા રજી્રેર્ન કરાવેલ નથી તે ર્ાળાઓએ 

www.inspireawards-dst-gov.in  વેબસાઈટ પર જઈ સૈા પ્રથમ રજી્રેર્ન કરવાન ુરહરેે્ અને આપના 
USER ID અને પાસવર્ડ મળેવી લેવા.  

http://www.inspireawards-dst-gov.in/


 નવી યોજનામા ંધોરિ ૬ થી ૧૦ મા ંર્ાળામા ંઅભ્યાસ કરતા નવધાથીઓ રોજબરોજ ની સમ્યાઓના 
સમાધાન માટેના ઈનોવેટીવ આઈર્ીયા ર્ાળાના નર્ક્ષક અને આિાયડ ને લેખીત ્વરુપે જિાવરે્. 
( દા.ત એક નવધાથી ધર થી ર્ાળા સધુી ર્તામા ં્છચ્છ ભારત નમર્ન અંતર્ડત મકુાયેલી કિરાપેટી જૂએ 
છે. જે કિરાપેટી સપંિૂડ કિરાથી ભરાય ર્યેલ છે. અને તેની આજુબાજુ મા કિરાપેટી ભરાય ર્યેલ 
હોવાના કારિે કિરો પર્લે છે. આ નવધાથી આ રોજ જૂએ છે. તે ર્ાળામા ંઆવી નર્ક્ષક ને જિાવરે્. 
સાવડજનનક કિરાપેટી ભરાય ર્યેલ છે. છતા કિરો લેવા આવનાર એજન્સસી એ કિરાપેટી ખાલી કરેલ 
નથી કે કિરો ઉઠાવેલ નથી તો  આ સમ્યા ન ુસામાધાન એ હોય ર્કે કે કિરાપેટી મા ંસેન્સસર મકુવામા ં
આવે જેથી ભરાય ત્યારે એજેન્સસી ને ખબર પર્ ેકે ર્હરેમા ં૧૩૫ નબંરની કિરા પેટી ભરાય ર્યેલ છે. તો 
તરુતજ કાયડવાહી થઈ ર્કે. અને ્છચ્છ ભારત ની કલ્પના સકાર થઈ ર્કે.  

બાળકનો આ આઈર્ીયા નર્ક્ષક બાળકની જાિકારી મજુબ ૧૦૦ થી ૧૨૫ ર્બ્દોમા ંલખી તયૈાર કરર્ે. 
અને ઈન્સ્પાયર એવોર્ડની વબેસાઈટ પર  અપલોર્ કરરે્. અને આ નવિારને ધ્યાને લઈ સાદુ મોર્લે 
બનાવી નવજ્ઞાન- પ્રદર્ડનમા ંભાર્ લેર્ે. )  

  

 નવી યોજના મા ં નવધાથી કેન્સદ્ર ્થાને છે. ફકત બાળકના ઈનોવેટીવ આઈર્ીયાને અગ્રીમતા આપવામા ં
આવર્ે. વાલી કે નર્ક્ષકના નહી. કારિકે આ યોજનામા ંઆર્ળ બાળકને તમામ પ્રદિયામાથંી પસાર થવાન ુ
રહરેે્  

 નવી યોજના મા ંઈનોવેટીવ આઈર્ીયા ફકત નવજ્ઞાન અને ર્ણિત ક્ષેત્રના નહી પરંત ુકોઈપિ ક્ષેત્ર ના 
હોય ર્કે. જેવાકે નવજ્ઞાન – ર્ણિત , ્વચ્છ ભારત, ્વ્થ ભારત , મેકઈન ઈન્સર્ીયા ,  ્ટાટડપ ઈન્સર્ીયા , 

ર્ીજીટલ ઈન્સર્ીયા , એગ્રીકલ્િર , પયાડવરિ અન્સય કોઈપિ , બાળકના માતાનપતા જે વ્યવસાય સાથ ે
જોર્ાયેલ હોય, સમાજ વ્યવ્થા વર્ેરે. 

 નવી યોજનામા ંએક ધોરિ માથંી ફકત એકજ નવધાથી નહી પરંત ુએક કરતા વધ ુ નવધાથી ને ર્ાળા 
નોમીનેટ કરી ર્કર્ે. ( દા.ત  ર્ાળા ૬ થી ૧૦ ધોરિ ની છે તો ર્ાળાના કોઈપિ  ૫ (પાિં બાળકો ને) 
નોમીનેટ કરી ર્કારે્. (દા.ત. ધોરિ ૬ માથંી બે બાળક ધોરિ ૮ માથંી બે અન ેધોરિ ૧૦ માથંી એક 
એમ શ્રેષ્ટ્ઠ આઈર્ીયા મજુબ પસદંર્ી કરી ર્કારે્.) 

 ર્ાળાના આિાયડ અને નર્ક્ષકો દ્રારા બાળકો ને યોજના નવરે્ ની સપંિૂડ માદહતી આ૫યા બાદ બાળકો 
પાસેથી સમ્યા ને અનરુુપ સમાધાન માટે ના ઈનોવેટીવ આઈર્ીયા લેખીત ્વરુપ મા ં૧૦૦ થી ૧૨૫ 
ર્બ્દો મા ંલેવા.  

 ર્ાળાના પ્રનતભાર્ાળી બાળકો દ્રારા ઈનોવેટીવ આઈર્ીયા ર્ાળા જમા કરાવ્યા બાદ ર્ાળાના આિાયડ અન ે
નર્ક્ષકો સમીક્ષા કરી તે પૈકી શ્રેષ્ટ્ઠ આઈર્ીયા ની પસદંર્ી કરર્ે. અને ત્યારબાદ વબેસાઈટ પર અપલોર્ 
કરર્ે.  

 INSPIRE AWARD –MANAK મા ંનોમીનેર્ન કરતી વખતે ઈનોવેટીવ આઈર્ીયા પીન પોઈન્સટ સમ્યા 
અને તેન ુ સમાધાન બાળકની સઝુ મજુબ ૧૦૦ થી ૧૨૫ ર્બ્દોમા ં ટાઈપ કરી તૈયાર રાખવ ુ જે                       

Microsoft word. PDF, JPGE   પૈકી કોઈપિ ફોમેટ મા ંિાલર્ે. ફાઈલની સાઈઝ 2 MB  રાખવી અને 



ગજુરાતી,અંગ્રેજી અન ે દહન્સદી પૈકી કોઈપિ એક ભાર્ામા ંફાઈલ નીિે મજુબ તૈયાર કરી ર્કારે્. આ ફાઈલ 
નોમીનર્ેન કરતી વખતે અપ્લોર્ કરવી ફરજીયાત છે. 
( નવધાથીન ુનામ , ઉમર, ધોરિ, ર્ાળાન ુનામ અને સરનામ ુ , ધરન ુસરનામ ુઅને મોબાઈલ નબંર , 

ઈનોવેર્ન નવિારન ુનર્ર્ડક , સમ્યા અને સમાધાન નવવરિ , ફોટો કે ણિત્ર હોય તો, અને એક બાહધેરી 
પત્રક બે લીટી મા ં છેલ્લે (આ ઈનોવેટીવ નવિાર મા ંમારા નર્ક્ષક કે માતા – નપતા કે અન્સય કોઈ નો 
સહયોર્ નથી. આ મારો મૈાણલક નવિાર છે. ) 

 ર્ાળા એ જે બાળકોન ુનોમીનેર્ન કરવાન ુછે. તે તમામ બાળકની બેંક પાસબકુ અને બાળકની તમામ 
સામાન્સય માદહતી અન ેતેના  ઈનોવેટીવ નવિારની word,pdf, jpge file  સાથે રાખી સાવધાની પવુડક 
િોકસાઈ થી માદહતી ભરવી.  

 

  INSPIRE AWARD –MANAK   નોમમીનેર્ન કરવા માટેની સમજુતી  

 સૈા પ્રથમ  www.inspireawards-dst-gov.in   વેબસાઈટ ઓપન કરો 
 વેબસાઈટ ઓપન થયા બાદ HOME PAGE  પર જમિી બાજુ મા ંSCHOOL AUTHORITY   કલીક કરો.  

  

 

 

http://www.inspireawards-dst-gov.in/


 

 

 

 School authority   કલીક કરતા નીિે મજુબ PAGE   ખલૂરે્.  

 

 અહી આ PAGE  પર આપ TO LOGIN CLICK HEAR  પર કલીક કરર્ો.  

 

ઉપરના ર્ાયલોર્ બોકસ મજુબ તમારુ ID    અને  PASSWD  એન્સટર કરો અને નીિે લાલ કલર થી લખાયેલ કોર્ 

એન્સટર કરો. લોર્ીન ન થઈ ર્કો તો Forgot Password પર કલીક કરો એટલે તમારો એપ્લીકેર્ન નબંર 
મારં્રે્ જે આપો અને જરુરી નવર્ત ભરર્ો એટલે નવો પાસવર્ડ બનાવા માટે લીંક તમારા ઈમેઈલ આઈર્ી પર 
આવરે્. ત્યારબાદ તમારુ ઈમેઈલ આઈર્ી ઓપન કરી મેઈલ પર આવેલ લીંક પર કલીક કરી નવો પાસવર્ડ 

અહી તમારુ ID TYPE  કરો 
અન ેpasswd enter કરો  

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lnkForgotPwd','')


બનાવી.ઈન્પાયર એવોર્ડની સાઈટ પર જઈ ઉપર મજુબ ના ્ટેપ મજુબ લોર્ીન કરો. એટલે તમારી ર્ાળાનુ ં 
INSPIRE DESKBOARD  ખલૂરે્.   

 

 
આ મજુબ તમારી ર્ાળાન ુdeskboard  ઓપન થાય એટલે  Forward Nomination icon કલીક કરો. 
એટલે નીિે મજુબની સ્ક્્િન દેખારે્.  

 
ઉપર મજુબ ન ુબોકસ દેખારે્. જેમા તમારી ર્ાળા ની માદહતી આવી જરે્. ફકત માસ સીલેકટ કરો ત્યાર બાદ 
નવધાથી ની માદહતી એન્સટર કરો (યાદ રાખો કે બાળકની માદહતી તેની બેંક પાસબકુ મજુબ નામ એન્સટર કરો)  

ધોરિ પસદં કરો બાળક અને નપતા ન ુનામ પાસબકુ મજુબ એન્સટર કરો યઆુઈર્ી નબંર (યરુ્ાયસ નબંર બાળકનો 
નાખો પિ છેલ્લા ૧૨ આંકર્ા નાખવા ન લે તો છોર્ીદો યઆુઈર્ી નબંર ફરજીયાત નથી ) અહી તમે એક જ  



ધોરિ ના પાિં બાળકની માદહતી નાખી ર્કર્ો. આમ એક પછી  એક તમામ બાળકની માદહતી ભરો ને નીિે 
Nominate Student  પર કલીક કરો.એટલે બીજી ્િીન આવી આવર્ે.  

 

હવે આપની ્િીન પર આપે જે બાળકના નામ લખ્યા તેની નવર્ત આવરે્. જો તમારે નામ મા સધુારો કરવો હોય 

તો EDIT  જે પેન્ન્સસલ આઈકોન પર કલીક કરો એટલે નામ સધુારવા માટે ફરી જુની ્િીન દેખારે્. જે નામમા ં

સધુારો હોય તે સધુારી બાજુમા આપેલ ADD DETAILS   જયા ંએરો બતાવેલ છે. તનેા  પર કલીક કરી એક પછી 

એક એમ તમામ નવધાથી ની માદહતી ભરો.. ( યાદ રાખર્ો કે અહી તમે જે માદહતી આપર્ો તેજ માદહતી નવધાથી 

ના આઈકાર્ડ અને પ્રમાિપત્ર મા ંઆવર્ે એટલે િોકસાઈ થી માદહતી ભરવી )  

હવ ેADD DETAILS   પર કલીક કરતા નીિે મજુબ ર્ાયલોર્ બોકસ દેખારે્.  



 

ઉપર ્િીન મજુબ તમે આપેલ બાળકન ુનામ ઓટો મા ંઆવી જરે્  

 Gender               પસદં કરો male/female  

 Date of birth   બાજુના કેલને્સર્ર પર કલીક કરી પ્સદં કરો 

 કોન્સટેક અને ઈમેઈલ ની નવર્ત હોય તો આપો ફરજીયાત નથી  

 કટેર્રી આપો બાળકની SC/ST/OTHER  જે હોય તે  

 Board theme   મા ંનીિે મજુબ દેખારે્ જેમા આપના બાળકન ુઈનોવેર્ન જે થીમ મા ંસમાવેર્ થતો 

હોય તે થીમ પસદં કરવી  



 

 Title of the proposed project        મા ંતમારા ઈનોવેર્ન ન ુનર્ર્કડ ટાઈપ કરો  

 Brief write-up on the proposed project     મા ંજો હોય તો લખો ફરજીયાત નથી  

 Upload the Project Synopsis: અહી તમારે તમારી word.PDF. JPGE FILE  તમે તૈયાર કરી છે ત ે

અપ્લોર્ કરો BROWSE  પર કલીક કરર્ો એટલે તમારી ફાઈલ કયા છે. તે પછુરે્ આ આપની 

ફાઈલ સીલેકટ કરી ok  આપ્ર્ો એટલે બાજુમાબંાજુમા ંતમે અપલોર્ કરેલ ફાઈલ ન ુનામ સાથે 

લેખારે્. યાદ રાખર્ો કે ફાઈલ ની સાઈઝ 2 mb થી વધ ુન હોય. ફાઈલ ગજુરાતી મા ંહરે્ તો 

િાલરે્. બને ત્યા સધુી PDF/ WORD ની ફાઈલ અપલોર્ કરવી. 

 Name of the teacher who may assist :-   અહી તમારા માર્ડદર્ડક નર્ક્ષકન ુનામ લખર્ો  

 Direct credit in the bank a/c  :-  હા ટીક કરવ.ુ  DBT   થી એવોર્ડ રકમ ખાતામા ંજમા કરર્ો 

તેવ ુકહવે ુ 

 હવે આ page  ની તમામ નવર્ત બરાબર િેક કરી ભલૂ હોય તો સધુારી  SAVE AND NEXT આપો.  



હવે આપની સામે નવી ્િીન આવરે્. આ મજુબ ની... જેમા બાળકની બેક ની નવર્તો આપવાની થર્ે. 

 

 



 અહી તમે name of bank માટે બાજુમા ંથી એરો કી થી બેંક સીલેકટ કરો ( યાદ રહ ેબધીજ નેર્નલાઈઝ 
બેંક નો ર્ટેા છે. આમા કો-ઓપરેટીવ બેંક નહી િાલે.)  

 Name & Address of Bank   તમારી બેંકન ુનામ અને એડ્રસે ટાઈપ કરો  

 Account Number :-પાસબકુ મા ંજોઈ અને િોકસાઈ થી એકાઉન્સટ નબંર ટાઈપ કરો  

 Repeat Account Number  :- ફરી થી િોકસાઈ થી એકાઉન્સટ નબંર ટાઈપ કરો  

 Account Holder's Name :-   અહી  તમારે ટાઈપ કરવાન ુનથી ઓટો મા ંનામ આવી જરે્ કારિકે તમે 
જયારે પહલેીવાર બાળકન ુનામ લખ્ય ુહરે્. તેજ નામ ને બેંક એકાઉન્સટ હોલ્ર્ર તરીકે લેરે્.   

 IFSC Code of Bank :- પાસબકુ મા ંજોઈ અને િોકસાઈ થી IFSC Code ટાઈપ કરો 
 Repeat IFSC Code of Bank :- ફરી થી પાસબકુ મા ંજોઈ અને િોકસાઈ થી IFSC Code ટાઈપ કરો 
 Telephone Number of Bank :- જો હોય તો ટાઈપ કરો ફરજીયાત નથી  

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

 Save  આપો  

 અહી હવે આપને નીિે મજુબની ્િીન દેખારે્.  

 

 

અહી આપ જે વ્યદકત એ આ માદહતી ભરી છે. તેની નવર્ત ભરો ભરનાર તરીકે જનરલી નવજ્ઞાન નર્ક્ષકની અને 
વેરીફાઈ કરનાર ર્ાળાના આિાયડની નવર્ત ભરર્ો. ફોનનબંર ફરજીયાત લખવો. 
આ ફોમડ મા ંsave કરતા ફરી નવ ુpage ખલૂરે્.નીિ ેમજુબન.ુ......જેમા નવધાથીનો ફોટો અપ્લોર્ કરવો.   

  



 

અહી તમારે browse કરી તમારે ફોટો અપ્લોર્ કરર્ો એટલે બાજુમા ંતમે અપલોર્ કરેલ ફોટો દેખારે્.અહી અપ્લોર્ 
કરેલ ફોટો આર્ળ તમામ જગ્યાએ ઉપ્યોર્ મા ંલવેારે્. જેમકે આઈકાર્ડ , પ્રમાિપત્ર વર્ેરે એટલે નવધાથી નો 
એકદમ િોખ્ખો પાસપોટડ ફોટો અપ્લોર્ કરવો. અન ેછેલ્લે continue to next   પર કલીક કરવ.ુ  

આમ હવે તમારી ્િીન પર નીિે મજુબ ન ુબોકસ ખલુરે્.  

 

યાદ રાખર્ો કે તમે ફકત એકજ નવધાથીની માદહતી અપલોર્ કરી છે. એટલે ફકત એકજ નવધાથીની માદહતી ગ્રીન 
કલર મા ંદેખારે્. હવે એક પછી એક એમ તમામ નવધાથીની માદહતી ભરર્ો એટલ ેતમામ નવધાથીની માદહતી રેર્ 
કલર માથંી  ગ્રીન કલર મા ંથઈ જર્ે. તમામ બાળકોની માદહતી અપલોર્ થયા બાદ save and continue   પર 
કલીક કરો. એટલે નવી ્િીન ખલૂરે્. 



 

અહી તમે  view & edit પર જર્ો તો તમારે તમામ માદહતી મા ંજયા ંસધુારા કરવા હરે્ ત્યા કરી ર્કર્ો.જો કોઈ 
સધુારા ના હોય તો forward application  પર કલીક કરો.. એટલે નવી ્િીન ખલૂરે્. 

 

આ ્િીન પર તમે કરેલ નોમીનેર્ન સકરે્સફુલી જજલ્લા ઓથોરીટી ને ફોરવર્ડ  થઈ ર્ય ુછે. અને તેનો નોમીનેર્ન 
આઈર્ી નબંર આપવામા આવ ેછે. જેન ેનોધી લેર્ો અને પછી GENERATE ACKNOWLEDGEMENT  પર કલીક 
કરર્ો એટલે એક pdf file  ર્ાઉનલોર્ કરવાન ુકહરેે્ જે ફાઈલ મા ંતમારા નોમીનેર્ન ની તમામા નવર્ત હરે્ જેની 
નપ્રન્સટ આઉટ કાઢી ફાઈલ મા ંરાખવી. જે આ મજુબ દેખારે્.  



 

 

 અહી તમારી નવધાથી નોમીનેર્ન ની કામર્ીરી પિૂડ થઈ હવે તમારા બાળકને એવોર્ડ મળરે્ તો તમારા inspire 

school deskboard મા ંતેની નવર્તો આપવામા ંઆવરે્. સમ્યાતરે િેક કરતા રહવે.ુ  

 

 

 



Project Synopsis sample  

 નવધાથીનુ ંનામઃ- .................................................................................................................. 
 જન્સમ તારીખ:-  ..................................ઉમર વર્ડઃ-...................... ધોરિઃ- ........................... 
 ર્ાળાનુ ંનામ અને સરનામુ:ં-  ............................................................................................ 
                                   ............................................................................................ 
 ધરનુ ંસરનામઃુ- ................................................................................................................... 
 નવધાથી / વાલીનો મોબાઈલ નબંરઃ- .................................................................................... 
 ઈનોવરે્ન નવિાર / પ્રોજેકટનુ ંનર્ર્કડ :- .................................................................................... 
 ઈનોવરે્ન નવિાર / પ્રોજેકટનુ ંનવવરિઃ- (ર્કય હોય તેટલ ુઊંર્ાિથી)                                                              
સમ્યા......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
સમાધાન....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 ઈનોિશેન વિચાર / પ્રોજેકટનો ફોટોગ્રાફસ / ણચત્ર / ડાયાગ્રામ (હોયતો)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આથી હુાં બાહધેરી આપ ુછુ કે ઉપરોકત ઈનોિેશન વિચાર / પ્રોજેકટ માાં મારા વશક્ષક , માતા-વપતા કે અન્સય કોઈ 
વ્યકકત નો સહયોગ નથી આ મારો પોતાનો મૈાણલક વિચાર છે.  

 

વિધાથીની સહી 


