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E Management of INSPIRE Award Scheme અંતગડત ભાગડદળીકા 
 

1. દયેક ળાા ાવે ોતાનુ ંઇ – ભેઇર શોવુ ંજરૂયી છે.  

(ખાવ નંધ– વ્મક્તતગત ઇ - ભેઇર યાખલાનુ ંનથી. ળાાનુ ંજ ઇ –ભેઇર શોવુ ંજોઇએ . દયેક ળાાને ઇ – 
ભેઇર gmailભાજં ફનાલલાનો અનયુોધ છે. તેનો ાવલડડ તથા આઇડી માદ યાખી ક્યાકં રખી યાખવુ ંતથા 
ળાાના અન્સમ શળક્ષક શભત્રોને ણ આની જાણ શોમ તો વારંુ. ઇ – ભેઇર ફનાલતી લખતે ળાાનુ ંનાભતથા 
તાલકુાનુ ંનાભ અલશ્મ દળાડલવુ.ં ળાાના નાભ તથા તાલકુાના નાભ ટકાની ( dot) ભદદથી છુટંા ાડલા. 
ઉદા. ગાભનુ ંનાભ.તાલકુાનુ ંનાભ@gmail.com 

khodapipar.paddhari@gmail.com 

(નંધ - નાભની આગ શ્રી આલતુ ંશોમ તો તે રખલાની જરૂય તથી. દા. ત. શ્રી ખોડાીય ળાા ઇ – ભેઇર 
ઉયોકત મજુફ ફનાલવુ.ં) આ ઉયાતં...  

 જો વીભ કે કન્સમા ળાા શોમ તો khodapiparsim.paddhari@gmail.com (વીભ ળાા ભાટે) 

    khodapiparkanya.paddhari@gmail.com (કન્સમા ળાા ભાટે) 

જો એક કયતા લધ ુળાા શોમ. . .  

khodapipar1.paddhari@gmail.comkhodapipar2.paddhari@gmail.com 

khodapiparsim1.paddhari@gmail.comરખી ળકાળે 
2. ઇ – ભેઇર એડે્રવ ફનાવ્મા છી તભાયે આ મજુફ પ્રક્રિમા કયલાની છે.  

3. School user manual લાચંવુ ં(ખાવ કયીને ાના ન ં૩૧ થી ૪૬)  

4. ઇન્સટયનેટ ય URL ય – www.inspireawards-dst.gov.in ( Inspire Home Page) ટાઇ કયો. આભ કયલાથી 
નીચે મજુફ ્િીન – ૧ જોલા ભળે. ્િીન– ૧ 

 

 

અશી કરીક 
કયો 

mailto:khodapipar.paddhari@gmail.com
mailto:khodapiparsim.paddhari@gmail.com
mailto:khodapiparkanya.paddhari@gmail.com
mailto:khodapipar1.paddhari@gmail.com
mailto:khodapipar1.paddhari@gmail.com
mailto:khodapiparsim1.paddhari@gmail.com
http://www.inspireawards-dst.gov.in/
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5. ડાઉનરોડ ય કરીક કયલાથી school user manualડાઉનરોડ કયી ળકાળે. 
6. School Authority ય કરીક કયલાથીનીચે મજુફ ્િીન – ૨ દેખાળે.  

 
 

7. શલે For One Time Registration ય કરીક કયો.  (્િીન - ૩) 

 

 
 

8. શલે ONLINE MODE ય કરીક કયો. (OFFLINE MODE ય ણ જઇ ળકામ.) 

9. આભ કયલાથી શલે નીચે મજુફ ્િીન - ૪ જોલા ભળે. અશીથી આણુ ંયજી્રેળન ળરૂ થામ છે. 
(ભાક્રશતી ધ્માનથી તથા વાચી શલગત બયલા શલનતંી. આ ભાક્રશતી ભાટે ળાા જ વંણૂડ ણે 
જલાફદાય છે.) 
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્િીન – ૪ 

 

 
 

10. જો ળાાનુ ંનાભ માદીભા ંન શોમ તો અન્સમ શલકલ્ વદં કયલાથી ળાાનુ ંનાભ ઉભેયી ળકાળે. 
ભોફાઇર નફંય ળાાના આચામડ કે ઇન્સ્ામય એલોડડ વબંાનાય શળક્ષકનો રખલો (૧૦ ડીજીટ) 
પ્રાથશભક ભાટે ળાા કોડ – ડામવ કોડ યશળેે તથા ભાધ્મશભક ળાા ભાટે તેનો ઇન્સડકે્ષ નફંય ળાા 
કોડ ફનળે. 

11. ખાવ અગત્મનુ ંળાાનુ ંઇ – ભેઇર એડ્રેવ રખલાભા ંખફૂ જ તકેદાયી યાખલી. ઇ – ભેરઇ એડ્રેવ 
દયેક ળાા ભાટે જુદંુ જ ફનાલલાનુ ંછે. જો એક જ ર્ટની શલશલધ ળાાઓ ભાટે અરગ અરગ ઇ 
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– ભેઇર એડ્રેવ ફનાલલાનુ ંછે જેની ખાવ નંધ રેળો. જો તેભા ંભરૂ ડળે તો તે સધુાયલા ભાટે યાષ્ટ્ર 
કક્ષાએ ખફૂ જ રાફંી પ્રક્રિમા કયલી ડળે...   (ઇ – ભેઇર એડ્રવે તથા અન્સમ તભાભ ભાક્રશતી ભાટે 
ળાા ોતે જ જલાફદાય યશળેે જેની ખાવ નંધ રેળો.) 

12. Save & Next ય કરીક કયલાથી નીચે મજુફ ફીજી ્િીન ખરૂળે. (જો ભાગંેર તભાભ ભાક્રશતી વાચી 
યીતે Enter કયી શળે તો...) (્િીન - ૫) 

 

 
 

13. City Classification – Rural, Semi Urban, Urban (જે રાગ ુડતુ ંશોમ તે)  
14. School Category – Central, State Govt. (આશ્રભ ળાાઓ, લગેયે), Local body (જજલ્રા ચંામત તથા 

નગય પ્રા. શળ. વશભતી શ્તકની ળાાઓ) , Private Aided (ગ્રાન્સટેડ), Private Unaided (્લશનબડય)(જે 
રાગ ુડતુ ંશોમ તે) 

15. Level of Class – Middle (Upto Std. 8), Secondary (Upto Std. X) & Higher Sec (Upto Std. XII)  (જે 
રાગ ુડતુ ંશોમ તે) 

16. Name of Principal 

17. Save & Next ય કરીક કયલાથી નીચે મજુફ ્િીન ખરૂળે.(્િીન - ૬) 
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18. અશં કમા ંલગડ થી કમા ંલગડ સધુીની ળાા છે તે દળાડલલાનુ ંછે. (આગની ્િીન ય જે Level 

દળાડલેર છે તે મજુફ કોમ્પ્યટુય Accept કયળે.) 

19.  કુર શલદ્યાથીઓની વખં્મા, ૬ થી ૧૦ ભા ંકુર વખં્મા, શળક્ષકોની કુર વખં્મા, શલજ્ઞાન શળક્ષકોની કુર 
વખં્મા લગેયે ભાક્રશતી બયલાની થળે.  

20.  આની ્િીન ય જે કોડ દેખામ તે તેની નીચેના ખાનાભા ંટાઇ કયલાનો છે. (જો કેીટરભા ંશોમ 
તો કેીટરભા ંરખવુ)ં 

21. Save & Next ય કરીક કયલાથી નીચે મજુફ ્િીન ખરૂળે.(્િીન - ૭) 
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22.  અશં નાભ તથા શોદ્દો રખી Save & Next ય કરીક કયવુ ં 

23. ખફૂ જ અગત્મનુ–ંA Unique Application Number વાથે. એ્રીકેળનનો પ્રીવ્ય ુજોલા ભળે.. તથા 
નીચે મજુફ ્િીન ય પ્રક્રિમા કયલાની યશળેે. આ Unique Application Number ખફૂ જ જરૂયી છે 
તેથી વાચલી યાખલાનો યશળેે. 
 

(્િીન - ૮) 
 

 
 

24.  એ્રીકેળન પોયલડડ કમાડ છી Generate Acknowledgement ય કરીક કયી Acknowledgement 

ની પ્રીન્સટ ભેલી તેને પાઇર કયવુ ં(પાઇરભા ંઇ – ભેઇર તથા તેનો ાવલડડ ણ યાખલો. - For 

Safety Purpose) 

25. Acknowledgement આવુ ંદેખાળે.  
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(્િીન - ૯) 
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26.  આ વાથે જ તભાયા ઇ – ભેઇર ય ફે પ્રકાયના ભેઇર આલળે જેભા ંએક ડી્રીકટ ય યજી્રેળન 
થમા અંગેનો ભે છે. (આ ભેઇરની ણ પ્રીન્સટ કાઢી પાઇર કયવુ)ં(્િીન - ૧૦) 

 

 
 

27.  આનુ ંયજી્રેળન Successfully થમા ફદરનો આ ભેઇર છે.  
28. ખફૂ જ અગત્મનુ ં- આ ઉયાતં ફીજો ભેઇર આના ભેઇર એકાઉન્સટ ના ાવલડડ વેટ કયલા 

ભાટેની Link દળાડલતો ભળે. (્િીન - ૧૧) 
29. ઉયોકત રંક ય જલાથી નીચે મજુફ ્િીન જોલા ભળે. આ ્િીન ય આનો યઝુય આઇડી 

(ઉયોકત ્િીન ય દળાડલેર છે.) રખલાથી ાવલડડ વેટ કયી ળકળો. (્િીન - ૧૨) 
30. Save ફટનય કરીક કયો. 
31. Log in થલા ભાટે ્િીન – ૧ ભા ં School Authority ય કરીક કયલાથી ્િીન – ૨ ખરુળે જેભા ં To 

Login ય કરીક કયલાનુ ંયશળેે. (્િીન - ૨) 
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(્િીન - ૧૨) 

 
 

આ રંક / URL ની કોી browser ય કયો 

અથલા રંક કરીક કયો.  

આ યઝુય આઇડી તભાયી પાઇરભા ંનંધી રો.  
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32. જો રંક Expire ફતાલતી શોમ તો રોગ ઇન વભમે forget password ? ય કરીક કયતા ંનલી રંક 
E-mail ID ય ભળે..  

33. ઉય પ્રક્રિમા ઓનરાઇન યજી્રેળન ભાટેની છે. આ જ યીતે ઓપરાઇન ણ પ્રક્રિમા કયી ળકામ. આ 
ભાટે School User Manual લાચંવુ ં(ાના નફંય ૪૭ થી ૫૩) અને તે અનવુાય યજી્રેળન કયાલવુ.ં  
 
 

નોભીનેળન ભાટેની પ્રક્રિમા 
 

 
 

1. ્કરૂ ઓથોયીટીભા ંનોભીનેળન નાભના શલકલ્ ય Forward Nomination to DAય કરીક કયો. 
 

 
 
 

2. Important Instruction link તથા અન્સમ રંક ( 1, 2, 3) યથી શલદ્યાથીઓના નોભીનેળન / શલ્તતૃ 
ગાઇડરાઇન તથા ઓપરાઇન યજી્રેળન ભાટેની સચૂનાઓ ભળે.  ઉયોકત લીન્સડો ભા ંતભાભ 
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ભાક્રશતી બયો.  (ળાાનુ ંનાભ , યજી્રેળન નફંય). 5 Year Plan અને Month પ્રીન્સટ થમેરો ફતાલળે. 
Save ફટન ય કરીક કયો. આથી નીચેની ્િીન જોલા ભળે.  
 

 
 

3. ઉયોકત શલગતો – શલદ્યાથીનુ ંનાભ (ઉદા. MEHTA AKSHAT), લારીનુ ંનાભ  (ઉદા. VIPULBHAI) 

,UID અને Priority  રખો. (નંધ - UID field mandatory – પયજીમાત નથી.). Priority ભા ં૧, ૨, ૩ 
એભ નફંય આલાના છે. આભ કયી Saveફટન ય કરીક કયો. આથી નીચેની ્િીન જોલા ભળે. 
અશં Ok ફટન ય કરીક કયો.  

 
 

4. આભ કયલાથી શલદ્યાથીઓનુ ંરી્ટ જોલા ભળે. જેભા ંકોઇ ણ પ્રકાયનુ ંEDITING કયી ળકામ.  

 
 

5. ઉયોતત ્િીન ય તભાયે લધાયાની શલગતો મકુલાની યશળેે. (Add Details ની નીચે યશરેા +ફટન 
ય કરીક કયી શલદ્યાથીનુ ંનાભ , જાતી , જન્સભ ક્રદન , પોન નફંય , ઇ-ભેઇર , જ્ઞાતી , ભોડરેનુ ંટાઇટર , 
ભોડરે બ્રીપ, શળક્ષકનુ ંનાભ તથા શલમ રખલાનો યશળેે. 

Edit 

Details 
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6. ખાવ નંધ –Mode of Payment - EFT ને ફદરે એલોડડ લોયન્સટ(ફેન્સક ડ્રાફ્ટ) ય ટીક 
કયવુ.ં   

 

 
 

7. Save & Next ય કરીક કયતા ંનીચે મજુફ ્િીન જોલા ભળે.  

 
 

8. અશં શરેેથી જ તભાયા કોમ્પ્યટૂયભા ંશલદ્યાથીના ાવોટડ  વાઇઝના પોટોગ્રાફ્વ ્કેન કયી યાખલા . 
(INSTRUCTIONયથી ભાક્રશતી અનવુાય પોટો અરોડ કયલો.)પોટો અરોડ િમા છી એક નવુ ં
ફટન Continue to Nextદેખાળે. જેના ય કરીક કયો. તથા આ પ્રક્રિમા તભાભ શલદ્યાથીઓ ભાટે 
યીીટ કયલાની યશળેે. 
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9. શલદ્યાથીની ભાક્રશતી ણૂડ થળે ત્માયે તે વભગ્ર રીટી રીરા યંગની થઇ જળે.  
10. ધો. ૬ થી ૧૦ ના એક - એક શલદ્યાથીનુ ંનાભ આલી યીતે નોભીનેટ કયલાનુ ંયશળેે. અને ત્માય છી 

જ તેને District Authority ને approve ભાટે ભોકરલાના યશળેે. 
11. શલદ્યાથીની વદંગીના ભાદંડો (૧૦૦ ળબ્દોભા)ં રખલા તથા જે વ્મક્તત Approve અને Verify કયે છે 

તેની ભાક્રશતી બયલાની યશળેે. 
 

 
 

12. Save button ય કરીક કયતા ંનીચે મજુફ ્િીન જોલા ભળે. જેભા ં View & EditતથાForward 

Applicationએભ ફે ફટન જોલા ભળે.  
 
 

 
 

13. Forward Application ય કરીક કયલાથી તે District Authorityાવે Approval ભાટે જળે તથા 
Generate Acknowledgement નાભનુ ંએક નવુ ંફટન ણ જોલા ભળે જેના ય કરીક કયતા ં
Acknowledgement Generate થળે 

 
 
 



ઓનરાઇન ઇન્સ્ામય એલોડડ ભાગડદળીકા – ૨૦૧૪  Page 15 

 

 
 

14. Forward Nomination to DA વાથે View Nominated Students by School નાભનો શલકલ્ જોલા 
ભે છે. જેભાથંી ળાા Nominated Students ની માદી જોઇ ળકળે અને View details ભાથંી તેનુ ં
ણ Acknowledgement Generate કયી ળકળે.  

15. View awards sanctioned by NA યથી જે શલદ્યાથીઓના ઇન્સ્ામય એલોડડ Sanctioned થમા શોમ તે 
જોઇ ળકાળે તથા Sanction Order તથા List of Awardees ણ જોઇ ળકાળે.   
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16. ઉયોતત ફનેં પ્રીન્સટ ફટન ય કરીક કયતા ંવટીપીકેટ અને શલદ્યાથીની માદી ણ ભળે.  
 

 
 

નંધ -કોઇ ણ પ્રકાયની લધ ુશલગતો ભાટે જે તે જજલ્રાના જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનનો 
વંકડ (વભમ – વલાયે ૧૦.૩૦ થી વાજંે ૦૬.૦૦ તથા ળનીલાયે વલાયે ૦૮.૦૦ થી ૧૨.૦૦ કરાક) 
કયલા શલનતંી.  

 

Print 

Print 


