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भारतीयज्ञानपरम्पराववभागः 
ववश्वस्र् अततप्रािीनार्ाः र्ीववतार्ाः संस्कृतेः आलर्ः ज्ञातेषु इततहासषेु ज्ञानस्र् िक्तिकेतरं ि 
भारतद्वीर्ः ववद्यते। मानवतार्ाः सवेषाम ् आर्ामानां सम्वचधयका अत्रत्र्ा धाशमयकसंस्कृततः र्ररवारेण 
र्ररसरेण ववशे्वन ि सह सामरस्र्र्ीवनं र्ार्तर्तुं प्रेरर्तत। आधतुनकप्रततमानाः  अन्स्िरर्ुताः  
र्ररसरेण सह संघषयर्न्तत इतत  ववशे्व अधनुा र्ार्मानाशभः घटनाशभः ववज्ञार्ते। आधतुनकर्गतत 
वधयमानाः असमानताः ववकासस्र् नवीनप्रततमानानाम ्अचधकाम ्आवश्र्कतां सूिर्न्तत। 
ककततु भारतीर्ज्ञानमागयः न्स्िरर्ुिः सवेषां कल्र्ाणार् प्रर्तते।एआईसीटीईस्िस्र् शिक्षामतत्रालर्स्र् 
ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् भव्र्ं लक्ष्र्ं ववद्यते र्त ् ववश्वं प्रतत भारतीर्ज्ञानमागयप्रिियकानां वविषुां 
प्रशिक्षणम।् र्दि वर्म ्अन्स्मन ्ितके ज्ञानोतनार्काः ववश्वगुरः ि  भववतुम ्इच्छामः तदहय अस्माकं 
ज्ञानर्रम्र्रार्ाः उज्र्ीवनं तिा संर्ूण ं ववश्व ं प्रतत भारतीर्ज्ञानर्विततमचित्र् कार् ं कतु ं  
भारतीर्ज्ञानमागयस्र् प्रिियनम ् अत्र्र्के्षक्षतम ् । अतः भारतीयज्ञानपरम्परायाः सवेषु अिंषेु 
अन्तःसम्बन्न्िववषयाणाम ् अन्तःसम्बन्न्ििोिववषयाणां च प्रोत्साहनाथ ंतथा नवाचारस्य समावेिाथ ं
तत्समाजेषु समायोजनाथयम ् एआईसीटीई मध्ये भारतसवयकारस्य शिक्षामन्त्रालयस्य 
भारतीयज्ञानपरम्पराववभागः संस्थावपतो ववद्यते। 
 

भारतीयज्ञानपरम्पराववभागस्य कायायणण 

1. ववश्वववद्यालर् ः  राविर्महत्त्वर्ूणयसंस्िान ः, अनुसतधानववकासप्रर्ोगिालाशभः, ववशभतनमतत्रालर् ः 
ि सह भारते अिवा वविेिषेु ववशभतनाशभः संस्िाशभः ि कृतानां भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राधाररताना ं
तत्संबिानां ि अततववयषर्ककार्ायणा ंप्रोत्साहनं समतवर्नं ि तिा सावयर्तनकक्षेत्रषेु वतयमानानां 
संस्िानां कृते अत्र संर्ुनिंु प्रेरणाप्रिानम ्। 

2. संस्िाना ं केतराणाम ् अनुसतधातणृां ि समावेिं कुवयत ् ववषर्ानुगुणम ् अततःसम्बन्तधववषरे्षु 
अनुसतधानकतृयसमूहस्र् तनमायणम,् मागयिियनम,्तनरीक्षणं ि। 

3. लोकोर्र्ोचगनां र्ोर्नानां तनमायणं प्रिारश्च। 
4. ववशभतनर्ररर्ोर्नानां कृते ववत्तसहार्ः तिा अनुसतधानाि ंततत्रज्ञानस्र् ववकासः। 
5. भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रार्ाः सम्वधयनाियम ्अर्ेक्षक्षतानां नीतीनाम ्अनुिंसा।  
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 भारतीयज्ञानसंवाहनद्वितीयकाययक्रमस्य अवलोकनम ्

िेि े र्ारम्र्ररकववद्यालरे्षु एसटीईएम-ि क्षक्षकसंस्िासु ि भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रार्ाः संवधयनस्र्  
अत्र्र्ेक्षा वतयते तस्र् संवधयनम ् अनेन उर्क्रमेण भववष्र्तत। भारतीर्भाषामाध्र्मेन 
भारतीर्ज्ञानरम्र्राप्रशिक्षुताकार्यक्रमस्र् भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रासंबिानां ववशभतनववषर्ाणां 
तलस्र्श्र्यध्र्र्नं कतु ं र्ुवकान ् प्रोत्साहतर्तुं प्रेरतर्तुं ि ववतर्ासः कृतः। 
ग्रीष्मकाशलकववरामसमरे् अिवा कन्स्मन ्अवर् समरे्  र्ोगिानं िातुं संिोधने भागं गहृीतु ं 
ि छात्राणां कृते अवसरकल्र्नम ् अस्र् लक्ष्र्ं वतयते। अतः भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागेन 
ज्ञानसंवाहनकार्यक्रमः -2  इतत नामकः सांस्िातनकप्रशिक्षुताकार्यक्रमः आरब्धः अन्स्त।अर्ं 
प्रशिक्षुताकार्यक्रमः र्ाः  संस्िाः स्र्ष्टतनिेिने सह  भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रार्ररर्ोर्नां प्रशिक्षूणां 
कृते आर्ोर्र्न्तत तादृिीनां संस्िानां कृते ववद्यते। भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रार्ररर्ोर्नार्ाः, 
प्रशिक्षूणाम(्मासानुगुणं तनदियष्टम)् अर्ेक्षार्ाः,  र्ररर्ोर्नार्ाः दिग्िियनस्र् ि स्र्ष्टवववरणं 
कुवयतः प्रस्तावान ् संस्िाः भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागं प्रतत समर्यर्ततीतत ववश्वासः 
अन्स्त।प्रस्तावानां मूल्र्ाङ्कनं वविषेज्ञ ः कक्रर्ते तिा ि चितानां र्ररर्ोर्नानां ववत्तर्ोषणं 
स्वसंस्िार्ां प्रशिक्षुणां माध्र्मेन प्रस्ताववत ं कार् ं कतु ं भववष्र्तत।समीक्षार्ां र्ररगणनाि ं
प्रस्तावाः स्र्ष्टर्ररणामदिग्िियकाः भवेर्ुः।अर्ेक्षानुगुणं तर्ूनतमर्ोग्र्ताहयतर्ाः कृत े प्रशिक्षूणां 
िर्नप्रकक्रर्ा र्ररर्ोर्नार्ाः अर्ेक्षानुगुणम ्अनुिानप्राप्तसंस्िर्ा तनरूह्यते।  

 

अनुदानप्रदेयस्वरूपम-् प्रत्रे्कं प्रशिक्षुः एआईसीटी-तनर्मानुगुणं प्रशिक्षुतार्ाः अवधौ छात्रवेतन ं
(प्रततमासं 10000/- रूप्र्काणण)प्रिीर्ते।प्रशिक्षुतार्ाः प्रबतधनाि ंप्रततमासं प्रततच्छात्र ं2500/-

रूप्र्काणण प्रशिक्षुसंबिसंस्िार्ाः कृते प्रिीर्ते।अस्र् धनरािःे उर्र्ोगः मुख्र्र्ररिोधकस्र् 
सहर्ररिोधकस्र् वविषेज्ञस्र् वा मानिेर्स्र्, (र्ररर्ोर्नार्ाः अवधौ अचधकाचधकम ्
एकलक्षम)्उर्करणस्र् आर्ूतेः अिवा प्रशिक्षुर्ररर्ोर्नासंबिातर्व्र्र्स्र् ि कृते भववतुमहयतत । 
    

अनसुन्िानप्रस्तावानाम ्अहयता मानकववधिश्च /शसद्धता आवेदनसचूनाः च 

अधोशलणितसाररणी-1 मध्रे् सूचितेषु ववषरे्ष ु कश्चन ववषर्ः प्रशिक्षुतार्ाः ववषर्ः भववतमु ्
अहयतत।मगयिियकाः स्वर्ोग्र्तानुगुणं अतर्त ् ववषर्क्षेत्र ं ितेुं िक्नुवन्तत ककततु तत ् क्षेत्र ं
भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रार्ाः तनदियष्टववषरे्षु एव अततभयवेत।् र्ा र्ररर्ोर्ना ककन्चितमात्र ं 
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भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रार्ाः ववषरे्ण सम्बिा अन्स्त ककततु  अर्ेक्षक्षतभारतीर्ज्ञानर्रम्र्रार्ाः सामग्री ं
ववना अन्स्त िते ्सा र्ररर्ोर्ना अस्वीकृता भववष्र्तत(भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रार्ररर्ोर्नारूर्ेण ककं अहयतां 
प्राप्नोतत ककं न इतत ववषरे् कृर्र्ा दटप्र्णी-1 र्श्र्तत)ु। कृर्र्ा प्रशिक्षूणां संख्र्ां िर्नं कृत्वा 
सुतनन्श्चतं कुवयतत,ु र्त ्भवतः बहुमूल्र्ः समर्ः तेभ्र्ः तनन्श्चतरूर्ेण उर्लब्धः भववष्र्तत इतत। 
अहयता : भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागः भारतीर्ज्ञानप्रणालीषु कार् ं कुवयतां मागयिियकानां िोधप्रस्तावान ्
आमतत्रर्तत। सवयकारेण मातर्ताप्राप्तानां ि क्षणणकसंस्िानां संकार्सिस्र्ाः 
(सवयकारेतरि क्षक्षकसंस्िाः/सावयर्तनकसंस्िाः), सवयकारेण ववत्तर्ोवषताः प्रर्ोगिालाः सवयकारेतरसंस्िाः/ 
,समुिार्ाः/प्रततष्ठानातन ि आवेितर्तुम ् अहयन्तत। अनुिानस्र् प्राप्त्र्ि ं सवयकारेतरसंस्िाः / 
समुिार्ाः/प्रततष्ठानातन भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रासम्बिववषरे्षु अनुसतधानं ि क्षणणककार् ं ि अवश्र्ं  
कुवयततः भवेर्ुः। कर्ाचित ्संस्िर्ा सह संबितां ववना स्वततत्राः िोधकतायरः आवेितर्तुम ्आहायः न 
भवन्तत।  

मागयदियकेभ्यः अपेक्षा : मागयिियकाः छात्रार् भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रार्ररर्ोर्नार्ाः र्ररिर्ं कतु ं
आवश्र्कतानुसारं प्रततसप्ताहं 3-4 घणटाः अिवा तिचधकं कालं समर्यर्ततीतत ववश्वशसतत। तिा छात्रः 
सम्र्क् ववषर्म ्अवगततुं सादहत्र्स्र् सतिभायन ्प्रिातुं िक्नुवन्तत। र्ररर्ोर्नार्ाः आवश्र्कतानुसारं 
सादहत्र्ातवेषण,ं प्रर्ोगः, क्षेत्रभ्रमणम ् इत्र्ादि कतु ं प्रशिक्षशुभः सह मागयिियकाः कार् ं कररष्र्न्तत। 
मागयिियकाः प्रगततप्रततवेिनतनमायणे सूिनार्ाः तथ्र्ात्मकसमीिीनतार्  सम्र्ािकीर्तनरीक्षणं प्रिातुं 
अन्ततमप्रततवेिनस्र् तनमायणे ि प्रशिक्षुणां सहार्ं कररष्र्न्तत। र्दि प्रशिक्षवः तनदियष्टकार् ंन तनरोढुम ्
असमिायः िते ् तिा मागयिियकः भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागार् ईमेलद्वारा समस्र्ार्ाः वववरणं िातु ं
िक्नोतत रे्न प्रशिक्षतुातनरस्तीकरणादि आवश्र्कं कार् ंकतु ंिक्र्त।े 
मागयदियकानां मान्यता : मागयिियकाः भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राप्रशिक्षुताकार्यक्रमस्र् सफलतार्ाः 
कुन्चिकरूर्ाः भवन्तत। वर्ं भवतः अनुरागस्र् अत्र्ततं सम्मानं कुमयः तिा ि भवतः समर् ंर्ररिमं 
ि तनःस्वाियतर्ा र्ार्तर्त्वा र्ूनां कृते भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववषरे् प्रशिक्षणार् कृतज्ञाः स्मः। 
मागयिियकाः भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् प्रमाणर्त्रणे सम्मातनताः भववष्र्न्तत। 
स्र्ष्टोदे्दश्र् ः सह रे् ववत्तीर्ानुिानर्ररर्ोर्नाप्रस्तावाः राविर्शिक्षानीततः-2020इत्र्स्र् कार्यतवर्नाि ं
भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् ध्रे्र्ं प्रतत सहकुवयन्तत ते प्रस्तावाः प्रामुख्र्ं भर्तते।अन्स्त।र्िा 
प्रस्तावनाः समानाङ्कान ्प्राप्नुवन्तत तत्र प्राधातर्ं क्रमिः सहार्कािार्यस्र्, सहािार्यस्र् आिार्यस्र् ि 
कृते र्च्छामः। अनुसतधातारः मुख्र्र्ररिोधकरूर्ेण अनुसतधानप्रस्तावद्वर्म ् आवेितर्तुं िक्नुवन्तत 
ककततु स्वीकृतस्र् एकस्र् प्रस्तावस्र् कृते ववत्तीर्ानुिानं प्रिीर्ते । एकः िोधकताय 
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मुख्र्र्ररिोधकरूर्ेण सहार्कर्ररिोधकरूर्ेण अचधकाचधकं प्रस्तावत्ररे् भागं गहृीतुं िक्नोतत। र्दि 
कश्चन संकार्सिस्र्ः प्रस्तावद्वर्म ्आवेदितवान ् तत ् प्रस्तावद्वर्मवर् ववत्तीर्ानुिानाि ं िेणीकृतं िते ्
तिा सः/सा कतरं प्रस्तावं ववत्तीर्ानुिानाि ंस्वीकतुयशमच्छतत इतत र्चृ््र्ते।अष्टमानुसूच्र्ां अततभूयतासु 
भारतीर्भाषासु कर्ाचििवर् भाषर्ा अिवा आङ्ग्लभाषर्ा अनुसतधानप्रस्तावं समर्यतर्तु ं
िक्नुवन्तत।भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् र्ूवयस्र् प्रशिक्षुकार्यक्रमस्र् इिानीततनस्र् प्रशिक्षुकार्यक्रमस्र् 
ि मध्रे् र्ः व्र्त्र्ासः सः सारणर्ां-1 वववतृो ववद्यते। 
सारणी -1. भारतीयज्ञानपरम्पराववभागस्य पूवयस्य प्रशिक्षुकाययक्रमस्य इदानीन्तनस्य प्रशिक्षुकाययक्रमस्य 
च मध्ये वयत्यासः 

प्रशिक्षकुाययक्रमः  पूवयतनः प्रशिक्षुकाययक्रमः 

लक्ष्र्म:् र्ूनां संवेिः राविर्शिक्षानीततः-2020 इत्र्स्र् 
कार्यतवर्नार् सहार्ः 

लक्ष्र्म:् र्ूनां संवेिः 

प्रातप्तर्ोग्र्ाः : र्ाठ्र्क्रमः, सामग्रीः, 
हस्तगतकक्रर्ाकलार्ाः, ववशिष्टववषरे्ष ु प्रततवेिनातन, 

भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रार्ाः अशभलेिीकरणम,् 
रान्ष्िर्शिक्षानीततः-2020 इत्र्स्र् कार्यतवर्नार् 
सहार्कसामग्री इत्र्ािर्ः। 
भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् अरे्क्षानगुणु ं 
ववभागेन अर्ेक्षक्षतांिः तनधायर्यत।े 

प्रातप्तर्ोग्र्ाः : प्रशिक्षुताववषर्स्र् प्रगततः प्रततवेिन ं
ि 

प्रशिक्षतुासमर्ः : नम्र्ः षणमासान ्र्ावत ् प्रशिक्षतुासमर्ः : तनधायररतम ्मासद्वर्म ्

अध्रे्तववृत्तः : ऱू 10,000/प्रततमासम ् अध्रे्तववृत्तः : ऱू 10,000/प्रततमासम ्+2,500 

र्ात्राव्र्र्ाि ंतिा अतर्व्र्र्ाियम ्

मानिेर्म ्: ससं्िार्ाः कृत ेरू2500/ प्रततव्र्क्ति 
प्राप्तधनराशितः मखु्र्र्ररिोधकस्र् सहर्ररिोधकस्र् 
सहार्कस्र् ि कृत ेमानिेर् ंिातु ंिक्र्त।े 

मानिेर्म ्: मागयिियकानां कृते मानिेर् ंन प्रिीर्ते। 

अहयता : संस्िाः (एकस्मात ्संस्िातः एकः प्रस्तावः) अहयता :  मागयिियकाः प्रशिक्षवश्च 

िर्नमानिणडः : भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रार्ाः ध्रे्र्ं प्रतत 
प्रासङ्चगकता,  रान्ष्िर्शिक्षानीततः-2020 इत्र्स्र् 
कार्यतवर्नार् सहार्काः ि  

िर्नमानिणडः : भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् 
प्रमुिक्षेत्राणण  
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र्ररर्ोर्नाप्रबतधनम ्: र्ररर्ोर्नां मखु्र्र्ररिोधकः 
सहर्ररिोधकश्च र्ररर्ोर्नार्ाः प्रबतधन ंकुवयन्तत 
तिा  भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रार्ाः कृत ेर्िासमर् ं
प्रततवेिन ंतिा प्रलेिान ्ि समर्यर्न्तत। अवर् 
प्रशिक्षणूां कृत ेमागयिियन ं(मखु्र्र्ररिोधकः 
सहर्ररिोधकश्च) प्रर्च्छन्तत।  

मागयिियकाः : मखु्र्र्ररिोधकः सहर्ररिोधकश्च 
प्रशिक्षणूां कृत ेमागयिियन ंप्रर्च्छतत। 
भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागः अर्ेक्षक्षकप्रलेिाना ं
प्रबतधन ंकरोतत। 

 
 पररयोजनावववरणम ् : र्ररर्ोर्नावववरणे ववषर्स्र् संक्षक्षप्तर्षृ्ठभूशमः, भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् 
ध्रे्र्ं प्रतत प्रासङ्चगकता, स्र्ष्ट ंववशिष्टं ि लक्ष्र्ं, स्र्ष्टतर्ा तनदियष्टाः मार्नीर्ाः फशलतांिाः, र्ररर्ोर्नां 
र्ूण ं कतु ं प्रशिक्षुणा व्र्तीर्मानः अवचधश्च अततभयववतुमहयतत। र्स्र्ा ं र्ररर्ोर्नार्ां स्र्ष्टलक्ष्र्ाणण 
ववशिष्टाः मार्नीर्ाः फशलतांिाः ि सन्तत तिा ि भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राक्षेत्रणे संबिाः सन्तत, तासां 
र्ररर्ोर्नानां िर्नाि ंप्राधातर्ं िीर्ते। 

1. भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राकेतरप्रस्तावाः राविर्शिक्षानीततः-2020इत्र्स्र् कार्यतवर्नाि ं
भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् प्रर्त्न ंप्रतत कि ंसहकुवयन्तत इतत ववषरे्  केन्तरताः स्र्ुः। 

2. र्ररर्ोर्नार्ाः समर्ः अचधकाचधकं षट् मासाः 
3. संर्ुिानाम ्  अततववयषर्कानुसतधानानां ि र्ररर्ोर्नां प्रतत प्राधातर्ं िीर्ते तिा तेषा ं

प्रोत्साहनमवर् कक्रर्ते।  

4. 2023वषयस्र् माियमासस्र् 31दिनाङ्कात ् र्ूव ं र्ररर्ोर्ना अवश्र्ं र्ूणाय भवेत ् ततः र्रं 
दिनाङ्कस्र् र्ररवधयनं न कक्रर्ते। 

5. प्रस्तावानां समर्सीमा 2022 वषयस्र् सप्तम्बरमासस्र् 15 दिनाङ्कस्र् रात्रौ 11.59 र्र्यतत ं
भवतत तिा आनलाईनमाध्र्मेन व (iksindia.org)आवेिनीर्म।्अतर्माध्र्म ः समागतम ्
आवेिनं न र्ररगणर्ते । समर्ातीतातन आवेिनातन न स्वीकक्रर्तते। 

6. स्वीकृतानां प्रस्तावानाम ् उद्घोषणात ् र्रं 2022 वषयस्र् अिोबरमासे अनुिानम ् उर्लब्धं 
भववष्र्तत। 

7. कार्यप्रगततवववरणं 2023वषयस्र् माियमासस्र्  31दिनाङ्के समर्यणीर्म।् र्ररर्ोर्नार्ाः 
मानिेर्ं  मुख्र्र्ररिोधकस्र् सहर्ररिोधकस्र् ि कृते अन्ततमप्रततवेिनस्र् समर्यणात ् र्रं  
तिा प्रलेिीकरणात ् र्रमेव प्रिीर्ते। 
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8. ववस्ततृवववरणेन सह ज्ञानर्रम्र्राववभागः अनुरोध ं करोतत र्त ् त्रत्रितं र्िानततररिं 

सरलभाषर्ा सारांिं( अततर्ायले स्िार्नर्ोग्र्म)् तिा कार्यसम्बतधीतन चित्राणण ि प्रततवेिनेन 
सह प्रेषणीर्ातन। अस्र् उर्र्ोगः भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् वावषयकप्रततवेिने अततर्ायले वा 
कक्रर्ते । 

9. एतस्र्ाः प्रस्तावमागयिशियकार्ाः र्ालनं न कक्रर्ते िते ्प्रस्तावस्र् समीक्षा ववत्तीर्ानुिानं ि न 
भववष्र्तत। 

 कृर्र्ा प्रित्तस्र् प्रस्तावटेम्प्लेट-इत्र्ाख्र्स्र् उर्र्ोगं कुवयततु ।र्दि अशभलेिनाम ्अतते 
अस्र् संस्करणस्र् उर्र्ोगः कक्रर्ते िते ्र्षृ्ठसंर्ोर्नं कुर्ायत ्। 

 प्रित्तातन हस्ताक्षरर्षृ्ठातन उर्र्ुज्र्तताम।् तिा एतातन अशभलेिेषु  र्िृक् र्षृ्ठत्वेन 
संर्ोर्नीर्ातन। 

 प्रित्तम ्आवरणर्षृ्ठं र्ूर्यताम ्तिा तत ्अशभलेिेषु  र्िृक् र्षृ्ठत्वेन संर्ोर्नीर्म।् 
 समुचितसतिभयसूिीशभः सह प्रस्तावः ििर्षृ्ठाततररिो ऩ स्र्ात ् । प्रस्तावः   स्र्ष्टः 

सरलमानकभाषर्ा स्र्ात ्तिा अचधकाचधकं र्चििि अततररिाः सतिभायः न भवेर्ुः। 
उिरणात ्र्रं सूचिबिं कुवयततु।  

 सवेषु र्क्षेषु 1इति मान्र्यन एकर्ङ्क्त्र्ततरालं तर्ूनातततर्ूनं 11र्ररशमतस्र् 
अक्षरववतर्ासस्र् उर्र्ोगः ि स्र्ात ्। 

 र्दि भवान ्र्षृ्ठसङ्ख्र्ानाम ्उर्र्ोगं करोतत तदहय अधोभागस्र् मध्र्स्िाने स्िार्र्तु। 
 संर्ूणयप्रस्तावः अधोशलणितानुगुणं र्िृक् अशभलेि ः(र्ीडीएफ-मात्रम)् सह र्ुिो भवेत।् 
 अशभलेिः -1 : मुिर्षृ्ठम ्

 अशभलेिः -2 : प्रस्तावकिनम ्

 अशभलेिः -3 : आर्व्र्र्र्षृ्ठम ्

 अशभलेिः -4 : मुख्र्र्ररिोधकस्र् सहार्कर्ररिोधकस्र् व्र्क्तिगतवववरणी 
 अशभलेिः -5 : मुख्र्र्ररिोधकस्र् हस्ताक्षरम,् सांस्िातनकानुमोिनर्षृ्ठातन ि 

 प्रत्रे्कम ्अशभलेिस्र् र्ररमाणम ्10MB.स्र्ात ्। 
 र्िा भवतः प्रस्तावः अन्ततमस्वरूर्ं प्राप्नोतत तिा र्ीडीएफसन्चिकां 

YOURLASTNAME_BGSamvahini2 इतत नामकरणम ् कृत्वा रक्षरे्त।् 
र्दिप्रस्तावद्वर्ं समर्यर्तत तिा प्रत्रे्कं सन्चिकानान्म्न 
YOURLASTNAME_BGSamvahini2 इतत र्ररिर्ं र्ोर्र्तु। 
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10. समर्यणप्रकक्रर्ा  

 कृर्र्ा भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् अततर्ायलं गत्वा वववरणम ् iksindia.org 
इत्र्त्र र्ूरर्तु। 

 PDF प्रस्तावसन्चिकां (<10 MB) आरोर्र्त ुततः सबशमट-वर्चरं् नुितु। 
 र्दि भवता सफलतर्ा अततर्ायले आरोवर्त ं िते ् दिनद्वर्ाभ्र्ततरे सफलतर्ा 

आरोवर्तशमतत सूिना प्रिीर्ते।र्दि एतादृिी सूिना न प्राप्ता कृर्र्ा 
भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् संर्कय ः कक्रर्ताम।् 

 

11.  अनुिानस्र् ववतरणम ्

 र्ररर्ोर्नार्ाः कृते  अनुिानस्र् उर्लन्ब्धः अिंद्वरे्न भवतत। प्रिामांि े प्रशिक्षुभ्र्ः 
छात्रानुिानरूर्ेण प्रिीर्ते।द्वीतीर्ांिः मुख्र्र्ररिोधकस्र् सहर्ररिोधकस्र् सहार्कस्र् 
ि मानिेर्रूर्ेण प्रलेिानां प्रस्तुतेः र्रं दद्वतीर्ांिः प्रिीर्ते। 

 र्दि प्रस्तावे प्रस्ताववतानुिानराशिः(अचधकाचधकं 15लक्षम ् अिवा 120 र्नाः 
प्रततमासम)् अनुिानसीमातः अचधकोन्स्त िते ् समीक्षां ववना ततरन्स्क्रर्ते तिा 
समीक्षातः बदहष्कृतो भवतत। 

 ववत्तीर्ानुिानस्र् उर्लन्ब्धः अधोशलणितानुगुणं कक्रर्ते 
 र्ररर्ोर्नाकमयिाररणः/र्ररर्ोर्नासहार्काः/िोधाध्रे्तवृवृत्तः/प्रशिक्षुः इत्रे्तषेां कृते 

वेतनम।्  

मानदेयम ् मुख्र्र्ररिोधकस्र् कृते एकस्र् वषयस्र् कृते 1लक्षं मानिेर्ं प्रिीर्ते।र्दि 
अचधकाः सहर्ररिोधकाः सहार्काः वा सन्तत तिा मानिेर्रूर्ेण 1.5लक्षं प्रिीर्त े
तच्ि मानिेर्ं सहर्ररिोधकानां सहार्कानां वा कृते समववभिं स्र्ात ् तिा 
सहर्ररिोधकानां सहार्कानां वा कृते मानिेर्म ् अचधकाचधकं 0.5लक्षं स्र्ात।् 
एतिततररच्र् अतर्मानिेर्ातन न स्वीकृतातन सन्तत।मानिेर्ं तावत ्  तनदियष्टाना ं
कार्ायणां समाप्तेः अनततरम ्उर्लब्ध ंभवतत। 
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 आपूनतयः : अत्र ििसहस्रतर्ूनमूल्र्स्र् उर्करणातन भागरूर्ेण अततभूयतातन। र्तः िि 
तार्मानर्ुिानां संवेिकानां रासार्तनककूर्ीनाम ् आर्ूतत यः अनुमतर्त।े प्रारूर्ाणां 
ववशे्लषणाि ंर्त ्ककमवर् सेवािुल्कम ्अनुिाने र्ोर्तर्तुं िक्नुवन्तत ।  

 उपकरणानन/सौववध्यानन : अन्स्मन ्कार्यक्रमे उर्करणानां क्रर्णाियम ्अनुमततः नान्स्त।  

 यात्रा संगोष्ठी च : ववषर्संग्रहार् सामग्रीसंकलनार् ि  र्ात्रासम्बन्तधव्र्र्ः अनुमतः 
अन्स्त।अततारािीर्र्ात्रार्ाः अनुमततः नान्स्त। संगोष्ठर्ां/सम्मेलने भागग्रहणार् 
अत्र्चधकर्ात्राव्र्र्ः प्राप्तधनरािौ 5प्रततितम ्।  

 आकन्स्मकवययः : अनुिानराशितः अचधकतमं र्चिप्रततितम ् आकन्स्मकव्र्र्ं कतु ं
अनुमततः ववद्यते। 

 अनतररक्तवययः : अन्स्मन ्कार्यक्रमे अततररिव्र्र्ाियम ्अनुमततः नान्स्त। 
 अवलम्बनानुदानम ् : इिम ् अतनवार् ं नान्स्त तिावर् भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् 

संसाधनानाम ् अल्र्ोर्र्ोगाि ं सांस्िातनकसमियनद्वारा अतर्ववत्तीर्स्र्  
अवलम्बनानुिानस्र् अिवा अतर्ववधवस्तुरूर्स्र् समियनं प्राप्तु ंप्रोत्साहः कक्रर्ते।कृर्र्ा 
अस्र्ाः र्ररर्ोर्नार्ाः कृते  अतरे्भ्र्ः स्रोतोभ्र्ः मौदरकं वस्तुगतं ि समियनं  प्राप्त ं
िते ्सूिर्ततु। 
दटप्र्णी 1* एतादृिकार्यक्रमस्र् कृत े भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रा भारतोर्िणड े भारतीर् ः 
आसहस्रवषेभ्र्ः तनशमयतं व्र्वस्िततज्ञानशमतत र्ररभावषता अन्स्त। तिा ि 
ितुतर्रम्र्राशभः, र्ाणडुशलवर्शभः, ग्रति ः, र्ारम्र्ररकािराणानां माध्र्मेन ि प्रसाररतम ्
अन्स्त। भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रा सवायसु भारतीर्भाषासु ववर्ुलतर्ा ववद्यते। र्ररर्ोर्नासु 
र्ारम्र्ररकज्ञानस्र् महत्त्वर्ूणयः तनवेिः स्र्ात।् अत्र महत्त्वर्ूणयतनवेिस्र् अियः अन्स्त 
र्त ्र्ररर्ोर्नार्ाम ्भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रासम्बिसादहत्र्स्र् प्रािशमक-द्व तीर्ीक-स्रोतसाम ्
अध्र्र्नस्र् समावेिः अवश्र्ं स्र्ात।् केवलम ् आधतुनकज्ञानप्रणाल्र्ा आधतुनक- 
व ज्ञातनकर्ित्र्ा ि ववशे्लषणाधाररताधाररता र्ररर्ोर्ना भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रा- 
र्ररर्ोर्नारूर्ेण न गणर्ते।ककततु भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रासादहत्र्स्र् अध्र्र्नाि ं
आधतुनकव ज्ञातनकववशे्लषणस्र् साधनानां ि उर्र्ोगः अत्र्ततं प्रोत्सादहतः अन्स्त। 
ववशिष्टोिाहरणाियम ्अधोशलणितां सारणी ं र्श्र्ततु । 

12. र्दि सतिेहाः स्र्ुः तदहय साक्षात ् भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् (coiks@aicte-india.org) 
संर्कं कुवयततु। 

mailto:coiks@aicte-india.org
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 प्रस्तावस्य शसद्धताथ ं मागयदियनम ् - र्ररर्ोर्ना भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववषर् ः सह अवश्र्ं सम्बिा   
स्र्ात।् प्रशिक्षुता षडशभः मास ः समाप्र्ते इतत र्ररर्ोर्नार्ां संर्ूतेः स्र्ष्टता अवश्र्ं स्र्ात।् 
र्ररर्ोर्ना स्र्ष्टता र्ररणामर्ोग्र्ा सतिेिान्त्मका ि स्र्ात।् र्ररर्ोर्नार्ाः कृते ववस्ततृप्रततवेिनस्र् 
लेिनस्र् आवश्र्कता ववद्यते। प्रिियनकलाशभः सह सम्बिानां र्ररर्ोर्नानां कृते व्र्ार्कं 
बहुमाध्र्मप्रसारस्र् अशभलेिीकरणम ्अर्ेक्षक्षतम ्अन्स्त। 
 

सारणी 1. भारतीयज्ञानपरम्परायाः पररयोजनारूपेण ककम ्अहयतां/न अहयतां  प्राप्नोनत इनत उदाहरणानन  

 इयं भारतीयज्ञानपरम्परापररयोजना अन्स्त इयं भारतीयज्ञानपरम्परापररयोजना नान्स्त 

प्रािीनसेतुषु/िगेुषु/मन्तिरेषु प्ररु्िनाम ्
शमिकसंरिनानाम ्अध्र्र्नम।् 

स्िानीर्के्षत्र ेसेतूनां नौकानां ि अध्र्र्नम ्

समुिार् ः अभ्र्सत्ानां र्लिुद्चधकरणर्द्धतीनां 
अशभलेिीकरणं मूल्र्ाङ्कनं ि। 

नद्यां प्लान्स्टकप्रिषूणस्र् तनरीक्षणम।् 

िाणक्र्स्य़ अियिास्त्रस्र् प्रासङ्चगकतार्ाः 
समतवर्तार्ाश्च अध्र्र्न ंतिा तस्र् 
साम्प्रततकसमान्र्कसमस्र्ार्ाः तनवारणे प्रासङ्चगकता ि। 

एडम न्स्मि अिवा एमएमटी इत्र्स्र् आचियक- 
शसद्धाततानाम ्अध्र्र्नम।् 

धोलवीर लोिले इतत प्रिेिे तनशमयताना ं
नौकातनस्स्िानानाम ्अध्र्र्न ंतिा तेषां सामथ्र्यस्र् 
आकलनम ्

नौकातनस्स्िाने नौकार्ाः अध्र्र्नम ्

छात्राणाम ्संज्ञानात्मकसामथ्र्यववकासे संस्कृतशिक्षार्ाः 
प्रभावस्र् अध्र्र्नम ्

संस्कृतशिक्षा किं प्रिीर्त ेइतत रष्टंु 
ववद्र्ालर्ानां भ्रमणम।् 

साम्प्रततकसमार्स्र् दृष्ट्र्ा र्ुराणेष ुववद्यमानाना ं
र्िानां(उिा. धमयः, तर्ार्ः र्ार्म ्र्ुणर्म,्इत्र्ािीतन) 
सतिभोचितस्र् व्र्ुत्र्त्र्ियस्र् अतवषेणम ्

र्ुराणेषु प्रर्ुिाना ंिब्िानां(उिा. धमयः, तर्ार्ः र्ार्म ्
र्ुणर्म,्इत्र्ािीतन)  गणना  

 

 

प्रस्तावानां शे्रणीमानदण्डववधिः 
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भवतः प्रस्तावस्र् समीक्षक ः प्रस्तावस्र् मूल्र्ाङ्कनाियम ् अतरे्षां ववरिं क्रमाङ्कनाि ं ि 
अधोशलणितमार्िणडानाम ्उर्र्ोगः कक्रर्ते। कृर्र्ा एतेषां प्रश्नानां ववषरे् सम्र्क् चिततर्ततु तिा ि 
तनदियष्टप्रस्तावसंरिनार्ाः उर्र्ोगेन स्वप्रस्तावे स्र्ष्टतर्ा उत्तरं ििातु। 
 

 ककं कक्रर्ातवर्नर्ोर्ना लक्ष्र्ाणण ि स्र्ष्टतर्ा उिाः अवगम्र्तते ि? (10 अङ्काः) 
 ककम ्इर्ं र्ोर्ना भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् लक्ष्र्ं भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् ध्रे्रे्न 

केतरीकृतवषर् ः ि सह संबिा? (20 अङ्काः) 
 

 प्रस्तावे महत्त्वर्ूणयसमस्र्ां  क्षमता ंवा अचधकृत्र् िोधकार् ंकतु ंस्र्ष्टा िोधर्ोर्ना अन्स्त ? 

प्रस्ताववतं संिोधनं ककर्त ्मौशलकं, नवीनं, ि अन्स्त ? (20 अङ्काः) 
 अस्र् अध्र्र्नस्र् र्ररणामाः उर्र्ोचगनो भववष्र्न्तत?ककं त ः व्र्त्र्ासः लक्ष्र्ते? अस्र् िोधस्र् 

आचियक/र्र्ायवरण/सामान्र्कलाभाः के सन्तत? (15 अङ्काः) 
 अनुसतधाने तनष्र्ादितस्र् कार्यस्र् कृते प्रस्ताववतं ववत्तीर्वववरणम ्सम्र्क् इतत प्रतीर्ते वा? 

(10 अङ्काः) 
 प्रस्ताववतववषरे् अनुसतधानं कतु ंमुख्र्र्ररिोधकस्र् तत्समूहस्र् ि अर्ेक्षक्षतिक्षता, र्ूवायनुभवः, 

वविषेज्ञता ि अन्स्त वा? (25 अङ्काः) 
प्रस्तावस्र् बलं (100 िब्िर्र्यततम)् : कृर्र्ा प्रस्तावस्र् ववशिष्टातन बलातन सूिीबिं कुवयततु। 
प्रस्तावस्र् िबुयलता (100 िब्िर्र्यततम)् : कृर्र्ा प्रस्तावस्र् ववशिष्टाः िबुयलताः र्दि सन्तत 
तदहय सूिीबिं कुवयततु। 
िबुयलतार्ां सत्र्ामवर् ककं भवततः मतर्तते र्त ् कातनिन ववशिष्टकारणातन सन्तत रे्षां 
कारणात ्र्ररर्ोर्ना अधुनावर् समियनाि ंवविारणीर्ा भवेत?् 

सारािंकिनम ्(100 िब्िर्र्यततम)् : कृर्र्ा सूिर्ततु र्त ्अस्र् प्रस्तावस्र् समियनं कतयव्र्ं 
वा न वा। 
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भारतीयज्ञानपरम्पराववभागः 
शिक्षामन्त्रालयः 
एआईसीटीई 

भारतीयज्ञानसंवाहनयोजना -2   

 
      2022 भारतीयज्ञानसंवाहनयोजनाप्रस्तावस्य मुखपषृ्ठम ्(पषृ्ठसीमा न समाववष्टा) 

प्रस्तावस्र् िीषयकम ्    : 
मखु्र्र्ररिोधकः        :  

नाम                 : 
ईमेलसकेंतः            : 
िरूवाणीसखं्र्ा          : 
ि क्षणणकर्िम ्         : 
तनर्कु्तिववधानम ्       : 
कार्यस्िानम ्          : 
ि क्षणणकववभागः       : 
सह-पररिोिकः (यद्वद कश्चन स्यात)् : 
सहकारी (यद्वद कश्चन स्यात)् : 
पररयोजनािनराशिः        : 
 

अहं प्रमाणर्ाशम र्त ् र्ररर्ोर्नार्ाः नेततृ्व ं कररष्र्ाशम तिा ि प्रस्तावे उन्ल्लणितातन सवायणण 
कार्ायणण सम्र्ािर्ाशम इतत।र्ररर्ोर्नार्ाः समाप्तेः र्रं र्ररर्ोर्नार्ाः सम्र्णू ं प्रततवेिन ं
समर्यतर्ष्र्ाशम तिा ि एतत्कार्यसम्बन्तधनः कस्र्ावर् प्रकािने एआईसीदटस्िात ्शिक्षामतत्रालर्स्र्  

भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागात ्अनिुान ंस्वीकृतशमतत अहं प्रमाणर्ाशम। 
 

मखु्यपररिोिकः 
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                                                         द्वदनाङ्कः 
मखु्यपररिोिकस्य मदु्वितनाम  

 
 

2022-23 भारतीयज्ञानपरम्पराप्रस्तावस्य स्वरूपम ् (दिपषृ्ठानन सीशमतानन; प्रत्येकं वगे  

िब्दसीमाम ्अनतक्रान्तानां प्रस्तावानां समीक्षा ंववना ननरस्तीकरणं भववष्यनत।) 
पररयोजनायाः अवलोकनम ् (250-िब्दाः): कं ववषर्माचित्र् र्ररर्ोर्ना अन्स्त? 

र्ररर्ोर्नावविारस्र् वणयन ंकुरत। 
भारतीयज्ञानपरम्परायाः ध्येय ं प्रनत योगदानम ् (250 िब्दाः) : एषा र्ररर्ोर्ना 
भारतीर्ज्ञानर्रम्र्रार्ाः ध्रे्र् ं प्रतत किं र्ोगिान ं करोतत? राविर्शिक्षानीततः 2020 इत्र्स्र् 
कार्ायतवर्नस्र् समियनाि ं भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् ध्रे्र् ं प्रतत कि ंसहार् ंकररष्र्तत एषा 
र्ररर्ोर्ना? 

औधचत्यम ्(250 िब्दाः): कृर्र्ा र्ररर्ोर्नार्ाः महत्त्वम ्औचित्र् ंि प्रिीर्ताम।् 
 

उद्देश्य ंसमयसीमा च (250 िब्दाः) : कृर्र्ा अस्र्ाः र्ररर्ोर्नार्ाः ववशिष्टस्र् उद्देश्र्स्र् स्र्ष्ट- 
सिूी प्रिीर्ताम।् अस्र् कृत े दद्वत्राणण उद्देश्र्ातन र्र्ायप्तातन। स्र्ष्ट-ववशिष्टोद्देश्र्र्िंु प्रतत अचधकं 
महत्त्व ंप्रिीर्त।े  

 

पररयोजनायाः बौवद्धकयोग्यता वयापकप्रभावः च (250 िब्दाः): अस्र्ाः र्ररर्ोर्नार्ाः 
बौविकर्ोग्र्ता का? कृर्र्ा र्ररर्ोर्नार्ाः व ज्ञातनकप्रभाव ं स्र्ष्टतर्ा तनदियितत।ु प्रस्ताववत े
अनसुतधाने केषा ं केषा ं व ज्ञातनकप्रश्नानां  समाधान ं भववष्र्तत?व्र्ार्काः सामान्र्काः, आचियकाः 
र्र्ायवरणीर्ाश्च प्रभावाः के?  

प्रस्तावस्य ननगयशलतांिाः पररणामाः च (250 िब्दाः) : र्ररर्ोर्नार्ाः तनगयशलतांिाः र्ररणामाः ि 
के? कृर्र्ा ववशिष्टर्ररणामानां सिूीं सज्र्ीकुरत। र्ररणामानां वववरणाियम ्अनचु्छेिानाम ्उर्र्ोग ं
न कुवयतत।ु 
प्रकक्रयाः (1000िब्दाः) : कृर्र्ा अस्र्ां र्ररर्ोर्नार्ा ं र्ाः प्रकक्रर्ाः प्रर्िुाः भववष्र्न्तत तासा ं
सारांिः प्रिेर्ः। प्रकक्रर्ार्ाः सारांि ेसादहत्र्स्र् अरे्क्षक्षताः सतिभायः उल्लेिनीर्ाः। 
पररयोजनायाः समहूः वविषेज्ञाश्च(200िब्दाः): कृर्र्ा प्रस्ताववत े ववषरे् मखु्र्र्ररिोधकस्र् 
सहर्ररिोधकस्र् ि  र्वूायनभुवः उल्लेख्र्ः। अनसुतधानप्रस्तावे उन्ल्लणित े ववषरे् िोधकार् ंकतु ं
समहूस्र् कृत े कातन सौववध्र्ातन उर्लभ्र्तत?े प्रस्तावस्र् प्रत्रे्कम ् अिंस्र् तनष्र्ािनार् 
प्रारन्म्भकर्ररणामाना ंदृष्ट्र्ा प्रत्रे्कम ्अतवेषकस्र् वविषेज्ञता उल्लेिनीर्ा। 
सहपररिोिकस्य सहकाररणः च ववशिष्टभशूमका (यद्वद मखुपषेृ्ठ सधूचतशे्चत)् (200 िब्दाः): समहूस्र् 
सिस्र्ानां ववशिष्टभशूमका का? समहूस्र् सवेषां सिस्र्ानाम ् र्र्ायप्तस्र् र्ोगिानस्र्  अततभायवः 
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अवश्र् ं स्र्ात।् र्दि प्रस्तावे एकाचधकानां र्ररिोधकानाम ् उल्लेिः अन्स्त तदहय प्रस्तावस्र् 
उद्देश्र्स्र् कार्ायतवर्नाि ंप्रत्रे्कम ्र्ररिोधकस्र् भशूमकार्ाः स्र्ष्टोल्लेिः महत्त्वर्णूयः अन्स्त। 
 

समयननिायरणम(्100 िब्दाः) : बीएआर रेिाचित्रमाध्र्मेन र्ररर्ोर्नाकार्यस्र् समर्तनधायरण ं
स्र्ष्टीकुरत तिा कार्यस्र् सोर्ान ंसिूर्त। 
 

उदृ्धतसन्दभायः :  

           मलूसन्दभायः ररिं न भवेत।् तर्नूातततर्नूम ् एकः मलूर्ाठः अवश्र्मेव समाववष्टः भवेत।्    
मलूसतिभायः प्रस्ताववतर्ोर्नार्ाः मलूग्रतिः भवतत। रे् ि सामातर्तः ससं्कृत ेअतर्भारतीर्भाषास ु
वा ववद्यत।े समहूस्र् तर्नूातततर्नूम ्एकः सिस्र्ः अतर्सहार् ं अनवुािं वा ववना मलूर्ाठं र्दठतु ं
िक्नरु्ात।् 

       अनदू्वदतमलूग्रन्थः माध्यशमकसन्दभयश्च : रे् मलूग्रतिाः आङ्ग्लभाषर्ा सह ववशभतनभाषास ु   
अनदूिताः तत्सम्बिो ववद्यत।े माध्र्शमकसतिभायः प्रािशमकग्रतिानां कृत ेग्रतिान/्लेिान ्तनदियिन्तत। 
अन्ये सन्दभायः : अतरे् सवे प्रासङ्चगकाः सतिभायः अत्र समाववष्टाः सन्तत। 
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2022-23 भारतीयज्ञानसंवाहनपररयोजनायाः ननिायररतः िनराशिः (पषृ्ठसीमायां न 
समाववष्टम ्– कृपया सवायः संख्याः ननकटतमेषु ितरूप्यकेषु वतृ्त ंकुवयन्तु) 

सचूना : प्रत्रे्कं र्ररर्ोर्नार्ाः 20लक्षस्र् ववत्तीर्ानिुानसीमार्ाः  उल्लङ्घन ं न कुवयतत।ुतनधायररतधनरािःे 
अर्ेक्षर्ा अचधकं प्रस्ताववताः प्रस्तावाः समीक्षां ववना तनरस्तीकक्रर्तत ेतिा समीक्षाप्रकक्रर्ातः स्वतः एव तनरस्ता 
भववष्र्न्तत।  

वेतनम ् : अस्र्ा ं र्ररर्ोर्नार्ा ं िोधाध्रे्तणृाम/्र्ररर्ोर्नासहकाररणां वेतन ं समावेिर्तत।ु 
मखु्र्र्ररिोधकस्र्सहर्ररिोधकस्र्   वेतनम/्मानिेर्राशिः अनमुत ंनान्स्त। 
मानदेयम ्: मखु्र्र्ररिोधकस्र् कृत ेएकस्र् वषयस्र् कृत े1लक्ष ंमानिेर् ंप्रिीर्त।ेर्दि अचधकाः सहर्ररिोधकाः 
सहार्काः वा सन्तत तिा मानिेर्रूरे्ण 1.5लक्षं प्रिीर्त ेतच्ि मानिेर् ंसहर्ररिोधकानां सहार्कानां वा कृत े
समववभिं स्र्ात ् तिा सहर्ररिोधकानां सहार्कानां वा कृत े मानिेर्म ् अचधकाचधकं 0.5लक्षं स्र्ात।् 
एतिततररच्र् अतर्मानिेर्ातन न स्वीकृतातन सन्तत।मानिेर् ं तावत ्  तनदियष्टानां कार्ायणां समाप्तेः अनततरम ्
उर्लब्धं भवतत। 
 आपनूत यः : रू10,000 तः तर्नू ं व र्क्तिकिणडमलू्र्र्िुातन उर्करणातन समाववष्टातन सन्तत।                                        
अिायत ् 1000रूप्र्कमलू्र्र्तुानां ििर्ररमततार्मानसवंेदिकाना ं वा रासार्तनककूर्ीनाम ्  आर्तूत यः अनमुतः। 
प्रारूर्ाणां ववशे्लषणाि ंर्त ्ककमवर् सेवािलु्कम ्अवर् स्र्ात।्  

उपकरणानन/सौववध्यानन : अन्स्मन ्कार्यक्रमे उर्करणानां क्रर्णाियम ्अनुमततः नान्स्त।  

यात्रा संगोष्ठी च : ववषर्संग्रहार् सामग्रीसंकलनार् ि  र्ात्रासम्बन्तधव्र्र्ः अनुमतः 
अन्स्त।अततारािीर्र्ात्रार्ाः अनुमततः नान्स्त। संगोष्ठर्ां/सम्मेलने भागग्रहणार् अत्र्चधकर्ात्राव्र्र्ः 
प्राप्तधनरािौ 5प्रततितम ्।  

आकन्स्मकवययः : अनुिानराशितः अचधकतमं र्चिप्रततितम ्आकन्स्मकव्र्र्ं कतु ंअनुमततः ववद्यत।े 
अनतररक्तवययः : अन्स्मन ्कार्यक्रमे अततररिव्र्र्ाियम ्अनुमततः नान्स्त। 
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वयक्तक्तगतवतृ्तप्रारूपम ् (प्रत्येकम ् अन्वेषकस्य वववरणं पषृ्ठियं न अनतक्रामतु। वयक्तक्तगतवतृ्तप्रारूप- 
पत्राणण पषृ्ठसीमायां न समाववष्टानन) 
1. नाम          : 
2. र्त्रािारसङ्केतः : 
3. ईमेल          : 
4. सरं्कय सखं्र्ा     : 
5. ससं्िा           : 
6. ि क्षणणकर्ोग्र्ता   : 
7. कार्ायनभुवः (कालक्रमणे) : 
8. व्र्ावसातर्कमातर्ता/र्रुस्कारः/ प्रमाणर्त्रम,् िोधववृत्त  : 
9. समीक्षक्षतप्रकािनातन                           : 
10. स्वाशमत्ववववरणम ्(र्दि स्र्ात)्                   : 
11. र्सु्तकातन/प्रततवेिनम/्अध्र्ार्ाः/सामातर्लेिादि        : 
12. ववगतषे ुर्चिस ु वषषे ुसिंाशलताः/र्णूयङ्गताः र्ररर्ोर्नाः         : 
13. इमां र्ररर्ोर्नां स्वीकतु ंभवतः सामथ्र्यम ्(अत्र्चधकाः 500 िब्िाः): 
14. अतर्न्त्कमवर् वववरणम ्(अत्र्चधकाः 500 िब्िाः) 
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मुख्यपररिोिकस्य प्रमाणपत्रम ्

  (पषृ्ठसीमायां न समाववष्टम)् 
पररयोजनािीषयकम ्. 
 

प्रमाणीकक्रर्त ेर्त ्

1. अर् ंर्ररर्ोर्नाप्रस्तावः अतर्त्र ववत्तीर्ानिुानाि ंन प्रस्ततुः। 
 

2. अहं प्रततर्ाने र्त ् र्ररर्ोर्नार्ां क्रीतातन उर्करणातन ववरामकाले अतरे्भ्र्ः उर्र्ोिृभ्र्ः 
उर्लभ्र्तत।े 
 

3. र्दि र्ररर्ोर्नार्ां क्षेत्रर्रीक्षा/प्रर्ोगः/प्रततकृतीनां मानवानां र्िनूां ि आिानप्रिानम ्इत्र्ािीनाम ्
अततभायवः स्र्ात ्तदहय सम्बिन ततकसशमत्र्ा न ततकानार्वत्तप्रमाणर्त्र ं प्रस्तौशम इतत प्रततर्ाने। 
 

4. र्ोर्नार्ां/र्ररर्ोर्नार्ा ं प्रस्ताववत ं िोधकार् ं कृतकार्यस्र् अिवा कक्रर्माणकार्यस्र् प्रततशलवर्ः 
नान्स्त। 
 

5. अहं अनिुानस्र् ववषरे्  एआईसीटीस्िस्र्  शिक्षामतत्रालर्स्र् भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् 
तनर्मानाम ्अनरु्ालनार् सहमतः अन्स्म। 
 
 
 
 

मखु्र्र्ररिोधकस्र् हस्ताक्षरम ्

मखु्र्र्ररिोधकस्र् नाम  

मखु्र्र्ररिोधकस्र् सबंिता 
दिनाङ्कः : 
स्िानम ्  : 
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           संस्थाप्रमुखस्य अनमुोदनपत्रम ्
                        (पषृ्ठसीमायां न समाववष्टम)् 
 

  

एतत ्प्रमाणीकक्रर्ते र्त ् 

1. प्रमाणीकक्रर्ते र्त ् संस्िर्ा ........................ इतत िीषयकर्ुतस्र् र्ररर्ोर्नार्ाः 
.............इतत मुख्र्र्ररिोधकरूर्ेण तिा ...................... इतत सहर्ररिोधकरूर्ेण 
भागग्रहणार् अशभनतद्यते तिा अर्ररहार्यकारणेन मुख्र्र्ररिोधकस्र् ववन्च्छत्तौ 
सहर्ररिोधकः िातर्त्वं तनवयहतत तिा एआईसीटीस्िं शिक्षामतत्रालर्स्र्  
भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागं संसूच्र्   र्ररर्ोर्नां सफलतर्ा समार्र्तत इतत। 

2. र्स्र्ां ततिौ संस्िार्ाः कृते एआईसीटीस्िेन शिक्षामतत्रालर्स्र्  
भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागेन ववत्तीर्ानुिानं प्राप्र्ते ततः प्रभतृत र्ररर्ोर्नार्ाः ततचिः 
आरभ्र्ते। 

3. संस्िार्ाः तनर्म ः अचधतनर्म श्च मुख्र्र्ररिोधकः प्रिाशसतो भवतत तिा र्ररर्ोर्नार्ाः 
समातप्त ंर्ावत ्संस्िार्ाः प्रािासतनकतनर्तत्रणे भवतत। 

4.  एआईसीटीस्िस्र् शिक्षामतत्रालर्स्र्  भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् ववत्तीर्ानुिानस्र् 
व्र्र्ः र्ररर्ोर्नार्ाः स्वीकृततर्त्र े उन्ल्लणितररत्र्ा तनदियष्टावधौ र्ररर्ोर्नार्ाः कृत े
उर्र्ुज्र्ते। 

5. र्ररर्ोर्नार्ाः समापे्तः र्रम ् एआईसीटीस्िस्र् शिक्षामतत्रालर्स्र्  
भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् कृते प्रािासतनकिातर्त्वस्र् अिवा अतर्ववधिातर्त्वस्र् 
सम्बिता न कक्रर्ते। 

6. संस्िा अनुसतधानर्ररर्ोर्नार्ाः संर्ािनार् अतवेषकस्र् कृत े
अर्ेक्षक्षतमूलभूतसौववध्र्ातन प्रििातत। 

7. संस्िर्ा उर्र्ुयिर्ररर्ोर्नार्ां तनशमयता सवाय संर्वत्तः लेिार्ुस्तकेषु उन्ल्लख्र्ते तिा 
तस्र्ाः तनर्ायतनम ्एआईसीटीस्िस्र् शिक्षामतत्रालर्स्र्  भारतीर्ज्ञानर्रम्र्राववभागस्र् 
वववेिनानुसारं भवतत। 

8. संस्िा र्ररर्ोर्नार्ाः ववत्तीर्िातर्त्वम ्अतर्प्रबतधनिातर्त्वं ि तनवयहतत। इतत  
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संस्िार्ाः मुरा                                                   हस्ताक्षरम ्

 दिनाङ्कः -                                               मुरर्ा सह संस्िाप्रमुिस्र्  


