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જલા િશ ણ અને તાલીમ ભવન-મનગર
E Management of INSPIRE Award Scheme - *(ુજરાતી માગદ
 િશકા)
મ

સોપાન(ઈન %ુટ)

સમ'ૂિત ()ોસેસ)

સંદભ (આઉટ %ુટ)

0.

દર. ક શાળા પાસે પોતા0ુ ઈ મેઈલ હો2ુ

*શાળા0ુ ં જ ઈ મેઈલ હો2ુ જોઈએ.7*g mail માં

ઉદા.Dared.jamnagar@

જ3ુર4 છે .

બનાવવાઅ0ુરોધ.*ફોમ;ટ:ગામ0ુનામ.તા=ુ
ં
કા0ુનામ
ં

gmail.com,daredkanya
@gmail.com,daresim1

@gmail.com

@gmail.comવગેર.
િવચાર4 શકાય.

1.

*આમ કરતા C4ન-1 E ૂલશે.

* 'ૂઓ-C4ન-1

C4ન-1 નાં ‘school Authority’ પર

*Hથી નીચે Jુજબ C4ન-2 દ. ખાશે.

* 'ૂઓ-C4ન-2

Gલીક કરો.

(categories-Download-school user manual)

હવે C4ન-2 પરનાં Mણ િવકપો પૈક4

*Hથી C4ન-3 જોવા મળશે.

* 'ૂઓ-C4ન-3

હવે C4ન-3 પરનાં ÔOn Line Mode’

*આથી,C4ન-4 E ૂલશે.અહTથી આપણા રUCV. શનની

* 'ૂઓ-C4ન-4

પર Gલીક કરો.(ઓફ લાઈન મોડ પર પણ જઈ

શ3ુ આત થાય છે .Hથી દર. ક માWહતી Xયાનથી વાંચવે અને

ABટરનેટ પર URL –
www.inspireawards-dst.gov.in
(inspire Home Page) ટાઈપ કરો.

2.
3.

‘one Time Registration’ પર Gલીક કરો.
4.

શકાય.)

ભરવી તે શાળાની જવાબદાર4 છે .Hમાં નીચેની (12)
િવગતો ભરવાની થાય છે .

1.select state- (Yોપ ડાઉન મે0 ૂ)

-Gujarat

2.select revenue District-(Yોપ ડાઉન મે0 ૂ)

-Jamnagar

3. Select Rev. sub district(taluka/block)-

-Lalpur……….

(Yો.ડા.મે.)

4.Education District-

-

5. Name of the school.

-શાળાની યાદ4 માંથી િસલેGટ
કર2ુ.અથવા અBયિવકપ
પસંદ કર4 શાળા0ુ નામ
ઉમેર2ુ.

6.Complete Postal Address- (Yોપ ડાઉન મે0 ૂ)
7.Official phone of school-if any std/phone
8.Fax number-if any std/phone
9.Email address of school officer

-H તે શાળા )માણે
-H હોય તે.
-H હોય તે.

-E ૂબ કાળU/શાળા દ4ઠ
અલગ/સં% ૂણ \ ૂલ
રWહત/શાળાની
જવાબદાર4

10.web address-if any
11.Mobile number of school Authorized
officer-+91

-જો હોય તો

12.school code(if any)

)ા.શા.-ડાયસ કોડ/મા.શા.-

-શાળાનાં આચાય/ઈ.િશ ક

ABડ.

Save and Next-બટન પર Gલીક કરો

નંબર

મ

સોપાન(ઈન %ુટ)

સમ'ૂિત ()ોસેસ)

સંદભ (આઉટ %ુટ)

5.

Save and next બટન પર Gલીક કરો.

*C4ન-5 E ૂલશે.(જો આપેલી બધીજ માWહતી

* 'ૂઓ-C4ન-5

સાચી ભર4 હશે તો.....).Hમાં નીચેની
(4)િવગતો ભરવાની થાય છે .
13.city classification-(Yોપ ડાઉન મે0 ૂ)

-Rural/semi urban/urban

14.school category--(Yોપ ડાઉન મે0 ૂ)

-central, state gov. (આ^મ
શાળા વગેર...)
-Local body-જ.પં તથા
ન.)ા.િશ.સ.હ.ની શાળાઓ.
-Private Aided-_ાંBટ.ડ
-Private unaided-Cવિનભર
H લાુ પડ`ુ હોય તે..)

15.Level of the school- Yોપ ડાઉન મે0 ૂ)

-Middle(up to std.8)
-secondary(up to std.X)
-Higher sec.(up to std.xii)
H લાુપડ` ુ હોય તે

16.Name of the principal-

H લાુપડ` ુ હોય તે

Save and Next-બટન પર Gલીક કરો.

6.

Save and next બટન પર Gલીક કરો.

*C4ન-6 E ૂલશે.(જો આપેલી બધીજ માWહતી સાચી ભર4
હશે તો.....).Hમાં

* 'ૂઓ-C4ન-6

નીચેની (5)િવગતો ભરવાની

થાય છે .
17.classes from--(Yોપ ડાઉન મે0 ૂ)

-bા થી bા વગ cુધીની
શાળા છે તે દશાવ2ુ.
દા.ત.level of the schoolમાં
Middle છે તો 6 થી 8.

18.Total number of students in the school-

-શાળામાં િવeાથfઓની gુ લ

19.out of the above Total number of students
in the class 6 to 10.
20.Total number of teachers in the school(all
classes)
21.Out of the above number of science
teachers.

-ધો.6 થી 10 માં િવ.ઓની

22.enter the code display above-

સંhયા.

gુ લ સંhયા.

-િશ

કોની gુ લ સંhયા.

-િવkાન િશ કોની gુ લ સંhયા.
-H )માણે હોય તે..

Save and Next-બટન પર Gલીક કરો.

7.

Save and next બટન પર Gલીક કરો.

* C4ન-7 E ૂલશે.(જો આપેલી બધીજ માWહતી સાચી ભર4

* 'ૂઓ-C4ન-7

હશે તો.....).Hમાં નીચેની (2)િવગતો ભરવાની થાય છે .

1.Name2.DesignationSave and Next-બટન પર Gલીક કરો.

મ

સોપાન(ઈન %ુટ)

સમ'ૂિત ()ોસેસ)

સંદભ (આઉટ %ુટ)

8.

A unique application number સાથે

* C4ન-8 E ૂલશે.Hમાં નીચેની િવગતો કરવાની * 'ૂઓ-C4ન-8

એlલીક.શનનો preview જોવા

થાય છે .

મળશે.તથા C4ન-8 E ૂલશે.C4ન-8 પર
પ4યા કરવાની રહ.શ.ે આ unique
application number E ૂબ અગmયનો છે .

1.Edit

-sch.autho.personની
માWહતીમાં ઉમેરવા
માંગતા હોય તો...

2.forward for the application-

-Forward for application
બટન પર Gલીક કરત DA
ઓથો.પાસે રU.માટ.
જશે.ઓક. આપો.

Thank you reg. process has been completed
and forward successfully to DA. For ref.
purpose, please generate the
acknowledgement.
9.

10

Generate acknowledgement બટન પર

Acknowledgement C4ન-9 દશાnયા )માણે

Gલીક કર4,િ)Bટ મેળવી,ફાઈલ કરો.

જોવા મળશે.

આ સાથે જ તમારા ઈમેઈલ પર બે

(1) ડ4CV4Gટ રUCV.શન થયા oગેનો છે .H રU. * 'ૂઓ-C4ન-10

)કારનાં ઈ મેઈલ આવશે.

Successfully થયા બદલનો.(િ)pBટ).
(2)બીજો મેઈલ આપના મેઈલ એકાqBટનાં

* 'ૂઓ-C4ન-9

*'ૂઓ-C4ન-11

પાસવડ સેટ કરવા માટ.ની લTક દશાવશે.
C4ન-11 માં દશાnયા )માણે rુજર આઈડ4
ખાસ નsધો.તથા URL ની કોપી tાઉઝર પર
અથવા લTક પર Gલીક કરો.
11

URL ની કોપી tાઉઝર પર અથવા લTક

* C4ન-12માં rુઝર આઈડ4,પાસવડ,ર4 સેટ

પર કરતા C4ન-12 E ૂલશે.

પાસ વડ ,કોડ ટાઈપ કર4.save બટન પર

* 'ૂઓ-C4ન-12

Gલીક કરો.
12

“Log in “થવા માટ. C4ન-1માં school

* C4ન-2 To log in પર Gલીક કર4, user Id,

Authority પર Gલીક કરવાથી C4ન-2

password નાખો.

* 'ૂઓ-C4ન-1,2

E ૂલશે.
*c ૂચના(1)હાલ માM શાળા રUCV. શનની જ )Wયા કરવાની છે ., (2)'ૂન મWહના પછ4 વડ4 કચેર4ની c ૂચના બાદ જ
શાળા એ ABCપાયર એવોડ oતગત િવeાથfઓનાં નામ ઓન લાઈન ઉમેરવાનાં થશે.,(3)ઉપરની )4યા
ÔvનલાઈનÕ રUCV. શનની છે .(વાચો-*school user manual-p.31 to 46),(5)*અMે તૈયાર કર. લ ુજરાતી માગદશfકાનો
J ૂળ આધાર -*school user manual-p.31 to 46 પરથી તૈયાર કર. લ હોય,J ૂળ િવગતોને વાંચીને આગળ વધશો. (4)
ઓફલાઈન પણ કર4 શકાય.( *school user manual-p.47 to 53).
*)ેરક-બી.પી.ગઢવી,)ાચાય,જ.િશ.તા.ભવન,મનગર
*)યોજક-^ી H.એસ.zચકાણી

*સહયોગી-ડો.સંજયભાઈ ની

C4ન-1

C4ન-2

C4ન-3

C4ન-4

C4ન-5

C4ન-6

C4ન-7

C4ન-8

C4ન-9

C4ન-10

C4ન-11
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C4ન-13

