™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ
…rh…ºt ™k.125 ‚t.07-03-19
Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :ykÚke Ëhuf BÞwrLk.«kÚkr{f þk¤kykuLkk {wÏÞ rþûkf©eykuLku sýkððkLkwt fu þk¤kLkk {fkLk yLku ftÃkkWLz{kt ykðu÷
ÃkeðkLkk ÃkkýeLke yLzhøkúkWLz yLku ykuðhnuz xktfe MkVkELke fk{økehe Lke[u sýkÔÞk {wsçk fhkððkLke hnuþu.
(1)

Ëh ºtý {kMku 1(yuf) ð¾ík yLzhøkúkWLz yLku ykuðhnuz xktfeLke MkVkE VhrsÞkík fhkððkLke hnuþu.

(2)

su rËðMku xktfeykuLke MkVkE fhðkLke nkuÞ íÞkhu çkk¤fku yLku þiûkrýf MxkV {kxu ÃkeðkLkk ÃkkýLke ÔÞðMÚkk yøkkWÚke
fhðkLke hnuþu.

(3)

xktfe MkVkELke fk{økehe ËhBÞkLk {wÏÞ rþûkf yÚkðk E.{wÏÞ rþûkf©eyu VhrsÞkík nksh hnuðwt. xtkfe ËVtE
ŒhBÞt™ {wÏÞ rþûtf yÚtðt EL[tso {wÏÞ rþûtf©eyu …tu‚t™e þt¤t™t Ëe.yth.Ëe./Þw.yth.Ëe.™e ntshe{tk
rðzeÞtu„útVe fhðt™e hnuþu. su rðzeÞtu ztufÞw{uLx ytrË.yu.ytu. {thV‚ [ftËýe fÞtoƒtŒ {wÏÞ rþûtf©eyu xtkfe
ËVtE fÞto yk„™wk «{tý…ºt ftuLxÙtfxh™u yt…ðt™wk hnuþu. «{kýÃkºk{kt yLzøkúkWLz yLku ykuðhnuz xktfeykuLke
MktÏÞk VhrsÞkík ËþkoððkLke hnuþu.þk¤k {fkLk{kt çkuMkíke çkÄe s þk¤kLkk {wÏÞ rþûkf©eyu «{kýÃkºk{kt Mkne
rMk¬k fhðkLkk hnuþu.

(4)

fkuLxÙkõxh ßÞkhu xktfeykuLke MkVkE fhðk ykðu íkuLkk yøkkW yLzhøkúkWLz/ykuðhnuz xktfe MktÃkqýoÃkýu ¾k÷e hk¾ðe
suÚke fheLku Ãkkýe yLku ÷kExLkku ¾kuxku çkøkkz ÚkkÞ Lkne.

(5)

xktfe MkVkE ËhBÞkLk xktfe{ktÚke su f[hku/øktËw Ãkkýe çknkh fkZðk{kt ykðu íkuLkku ÔÞðÂMÚkík heíku rLkfk÷ fhkððku suÚke
þk¤k ftÃkkWLz{kt øktËfe ÚkkÞ Lkne.

(6)

xktfe MkVkE ËhBÞkLk þk¤k{kt yÇÞkMk fhíkk çkk¤fkuLku fkuEÃký «fkhLke þkherhf nkrLk ÚkkÞ Lkne íkuLke ¾kMk
fk¤S hk¾ðe.

(7)

þk¤kLkk {wÏÞ rþûkf©eyu xktfe MkVkE fÞko ytøkuLkw hrsMxh VhrsÞkík heíku rLk¼kððwt.

‚t.7-3-19

ztì. yu÷.ze.ŒuËtR
þtË™trÄfthe

™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ
…rh…ºt ™k.125-A ‚t.07-03-19
Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :rð»tÞ :-

Festival of Innovation and Entrepreneurship(FINE)2019 ƒtƒ‚.

ËkŒ¼o :-

1. ¢{tkf SËeEythxe/Science/7100-7216 ‚t.5-3-19™tu …ºt
2. National Innovation Foundation ƒtƒ‚.

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu, ‚t.1518 {t[o 2019 ŒhBÞt™ National Innovation and Entrepreneurship(FINE)2019 ™wk ytÞtus™
„tkÄe™„h {wft{u fhðt{tk ytðu÷ Au. su™wk WŒT½tx™ {t™.ht»xÙ…r‚©e îtht fhðt{tk ytð™th Au. su{tk Ë{„ú Œuþ{tkÚte
ytðu÷ grassroots Innovators ™u yuðtuzo yt…ðt{tk ytðþu. ËtÚtu E™tuðuxeð «tusufx …ý hsq Út™th Au. yt ËtÚtu
ËkŒŠ¼‚ …ºt Ët{u÷ Au. su™tu yÇÞtË fhe su þt¤t yt VuMxeð÷™e {w÷tft‚u sðt {tk„‚e ntuÞ ‚uytu™u ‚u{™t
{ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe©e {thV‚ {wÏÞ yturVË™tk …ht{þo{tk hne {ksqhe {u¤ðe ÷E «ðtË™e ‚{t{ rð„‚tu hsq
fhe™u {w÷tft‚ ÷E þftþu.
‚the¾ :Ë{Þ :MÚt¤ :-

‚t.7-3-19

15 Úte 18 {t[o - 2019
Ëðthu 10-00 Úte 5-00
™uþ™÷ E™tuðuþ™ VtWLzuþ™-ELzeÞt
„út{¼th‚e, y{ht…wh, „tkÄe™„h-{nwze htuz,„tkÄe™„h-382650
ztì. yu÷.ze.ŒuËtR
þtË™trÄfthe
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- Dr. Vipin kumar, Director,
National Innovation Foundation, Gandhinagar.

Computer Name : SCIENCE I

ICT letters. doe

164

lit

41

atm(

lqs1
11
Raw illettrIfivi% taw
Igt
National Innovation Fricrtidaticiti

Dr. Vipin Kumar
Director

Autokorrous Body of Deportmeht of Science Olitchoology:WArt*

Date: 2nd March 2019
No. NIF/FINE/C10/111 BS
To
Dr. TS Joshi
Director
Gujarat Council of Educational, Research & Training
Vidya Bhavan, Sector-12,
Opp. Udhyog Bhavan, Gh- 4 Circle,
Gandhinagar-382016, Gujarat

Subject: Request to invite the students at Festival of Innovation and
Entrepreneurship (FINE) 2019 — reg.
The Festival of Innovations and Entrepreneurship [FINE] is being orgartik
at National Innovation Foundation India (NIF), Gandhinagar, Gujarat during
March '15-18, 2019. Hon'ble President of India, Shri Ramnath Kovind will
inaugurate the festival and give away the awards to the grassroots
innovators of the country.
FINE is country's flagship initiative towards recognizing and rewarding
creativity of common man of our country. Organized by Department of
Science and Technology (DST) and the National Innovation Foundation —
India under the aegis of Rashtrapati Bhavan, FINE is unique effort in the
sense that it promote Science, Technology and Innovation and together will
bring about a cultural shift amongst citizens for profound interest in
Entrepreneurship.

almtk
Tel+ qt ..Z7bA 261

Itir,*iant

Grarnbh.arki, Gandhinagar4lahudi Road, AinnOuri dandailmvar
infoOnifinoa.org
: 41 22$6711
/32/38/39,

.-

An exhibition of innovations will be one of the star attractions on the occasion
besides presentation of fascinating projects by the innovators, incubators
and students.
1 request you to kindly invite students to all your affiliated schools, so they
could witness the creativity, Innovative and Entrepreneurial spirit of people
including the school students selected under Inspire Awards-Manak.
Innovation Exhibition showcasing will be open to public during March 15-18,
2019 between 10:00 AM — 05:00 PM at National Innovation FoundationIndia, Grambharti, Amrapur, Gandhinagar-Mahudi Road, Gandhinagar
382650, Gujarat.
If school have any query, they could contact us via email on
inspire©nifindia.org or 9638418605.
‘eNA 11-) Non,4-

pin Kuma

™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ
…rh…ºt ™k.125-B ‚t.07-03-19
Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s ::

ш
)* !+

*-. :

/

к

к

!к"# $%&'(

к

%

к,

к SSA/MIS/20198415-8451 DT. 25/02/2019.

આથી તમામ

િુ ન.શાળાના

ુ ય િશ ક ીઓને જણાવવા ુ ં ક ડ જટલ િશ ણ

ે#ે $ુજરાત

રા&યની કામગીર(ને વેગ આપવા માટ‘‘*ાન+ુંજ’’ ,ો./ટ મોડલ િવકસાવવામાં આવેલ છે . . ટકનોલો2ના
િવિવધ સાધનો .વા ક ,ો./ટર, ઇ56ારડ કમેરા લેપટોપ,7પીકર,8હાઇટબોડ; વગેરની મદદથી શીખવાશીખવવાની , ?યા વગ;ખડં ઈ5ટરA/ટિવટ(માં અCભE ૃGH કરવા માટનો એક ડ2ટલ િશ ણ કાય;?મ છે . .
Jતગ;ત વગ;ખડં માં જ ટકનોલો2ના ઉપયોગથી શીખવા-શીખવવાની , ?યા અને

ૂMયાંકન અને વNુ OુPઢ

બનાવવામાંઆવેલ છે .
આજની ડ જટલ

ુ માં િશ ણ ે#ે સમયોCચત નવી નવી િશ ણ પHિતઓ ટS/ન/સ તેમજ અ5ય
ગ

ૂતન અCભગમો અમલી બનાવી એ તે સમયની માંગ છે . આજના

ુ નો િવTાથU વNુ ચપળ અને
ગ

ટ/નોલો2થી વાકફ હોય છે Wયાર િશ ક પણ ટકનોલો2થી વાકફ જ નહX પરં Y ુ તેનાથીZણકાર હોવો જ[ર(
ુ ી $ુજરાત રા&યમાં એક નવી પહલ ઇ5ટરA/ટવ વગ;ખડં િશ ણકાય;
છે ઉપરો/ત અપે ા િસH થઈ શક તે હYથ
પHિત ‘*ાન+ુંજ’1609 શાળાઓમાં અમલી બનાવવામાં આવેલ છે .તે પૈક( નગર ,ાથિમક િશ ણ સિમિત ખાતે
૩૭ શાળાઓમાં ‘’ *ાન+ુંજ ,ો./ટ અમલી+ૃત છે .
ઉ/ત વગ;ખડં , ?યામાં િશ ક _ ૂવ; તૈયાર( અને તાસ આયોજન કર( ટકનોલો2ની મદદથી વગ;ખડં
કાય; કરાવવા ુ ં હોય છે . . િશ કો પરં પરાગત વગ;ખડં , ?યામાં પહલેથી જ કર( ર`ા છે . .મક કોઈ
એકમને કટલા તાસમાં િવTાથUઓને સમZવવો, શ[આત _ ૂવ; *ાન ચકાસી ,7તાવનાથી કરવી,સંકMપના
8યા યાિયત કર( સમZવવી,િનદશ;ન કર( ,E ૃિa કરાવવી મહાવરો કરાવવો,અને Jતે મેળવેલ સમજની
ચકાસણી કરવી. . પેડાગો2ના ભાગ તર(ક િશ કો સાર( ર(તે Zણે છે . આ , ?યામાં ટકનોલો2 ુ ં સંકલન
કવી ર(તે કરEુ ં તે બાબત િશ કોની સbજતા માંગી લે છે . .મક,કયો એકમ ઈ-ક5ટ5ટમાં કટલા
તાસમાંવહcચાયેલો છે અને તેની ઉપરો/ત પેડાગો2

ુ બ કવી ર(તે સમZવવો, કોઈ સંદભ; સા હWયની મદદ
જ

લેવી ક ઈ5ટરનેટની મદદથી ડાઉનલોડ કરલ કોઈ િવડ(યો બતાવવો ક પાઠe_ુ7તક/ ભૌિતક ર(તે સામા5ય
,E ૃિa hારા *ાન આપEુ ં તે બાબતોમાં પાઠ આયોજન તૈયાર હોEુ ં આવiયક છે
*ાન+ુંજ અમલીકરણ થી Zણવા મળે લ છે ક, શાળાઓમાં િશ કો ઉપરાંત િવTાથUઓમાંટકનોલો2
સાધનોનો ઉપયોગ કરવાની

મતાઓનો ઉWOુકતાવશ િવકાસ થયેલ છે તેઓ 7વતં#ર(તે*ાન+ુંજ સેટઅપના

ઘટકો અને e-content k ૂબ સાર( ર(તે ચલાવી શક છે િવTાથUઓમાં ટકનોલો2 ,Wયેની આ ઉWOુકતાને
,ોWસાહન આપી તેમના િવકાસ માટ અને 7માટ; વગ;ખડં , ?યા સાથે તેમના જોડાણોને વNુ Pઢ બનાવવા
માટ *ાન+ુંજ વગ;ખડં દ(ઠ 10 (દસ) બાળકોને ‘‘ Smart Kids – Champion ’’ તર(ક Cબરદાવવાનો એક નવો

™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ
અCભગમ અપનાવવ ુ ં િનયત કરવામાં આવેલ છે .સદર‘‘ Smart Kids – Champion ’’ નો નીચેની બાબતે
સહયોગ મેળવી તેમના *ાનની નlધ લઇ તેમને ,ોWસા હત કરવાના રહશે.
૧.

િવષય િશ કો આ બાળકોની મદદથી અથવા તેમની સાથે ચચા; કર( ટકનોલો2 /ુ ત પેડાગો2 પગલા
િનધા; રત કર( પાઠ આયોજન કરશે.

૨.

કોઈપણ એકમના ટકનોલો2ના માpયમથી વગ;ખડં માં જ[ર( મહાવરા માટ સહાpયાયીઓને મદદ
કરશે.

૩.

આ બાળકોના *ાનની નlધ લઇ Cબરદાવવા માટ તેમને ખાસ ‘’Badge ‘’ ઇ5ટરA/ટવ વગ;ખડં , ?યામાં
જોડવા સહકાર મેળવવો.

4.

કયા એકમમાં કઈ પHિતથી તમામ બાળકોને વNુ સાર( ર(તે સમZય છે તે Zણી વNુ સાર( ર(તે
વગ;ખડં કાય; કરાવી શકાશે.
આમ,ઉ/ત

િવગતે

*ાન+ુંજ

Jતગ;ત

સમાિવqટ

તમામ

શાળા

ક ાએથી

ુ ય

િશ ક ી

વગ;ખડં ોનાનોડલિશ ક ીઓ hારા *ાન+ુંજ ,ો./ટ Jતગ;ત વગ;દ(ઠ 10(દસ)બાળકોને ‘‘ Smart Kids –
Champion ’’તર(ક ફર જયાતપણે પસંદ કર તેમનો વગ;ખડં , ?યામાં સહયોગ મેળવે તેમજ દર વષr નવા
10 બાળકોને પસંદ કર( આ અCભગમ

ુ ં Oુચા[ં અમલીકરણ થાય તે જોવા જણાવવામાં આવે છે .10 પસંદ

કરલ બાળકોના નામની યાદ( શાળા દsતર રાખવાની રહશે.

‚t.7-3-2019

ztì. yu÷.ze.ŒuËtR
þtË™trÄfthe

