
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.126 ‚t.19-02-2021 

Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
 

rð»tÞ :- ytu™÷tE™ xufMxƒwf ELzuLx rËMx{ îtht {trn‚e yt…ðt ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o  :- …ºt ¢{tkf: ……{/IT/935-87 ‚t.09-02-2021 
 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™uu W…htuf‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu, 

„wsht‚ htsÞ þt¤t …tXÞ…wM‚f {kz¤, „tkÄe™„h þiûtrýf ð»to 2021-22 {txu ytu™÷tE™ xufMxƒwf ELzuLx 

rËMx{ îtht rð™t {qÕÞu …tXÞ…wM‚f™e {tk„ýe fhðt UDISE ftuzÚte gsbstb.online ðuƒËtEx …h 

ytu™÷tE™ hSMxÙuþ™ fhe ð»to 2020-21™e CTS (Child Tracking System)  ËkÏÞt™u æÞt™u ÷E 

‚t.26-02-2021 …nu÷t yt ËtÚtu Ët{u÷ …ºt™tu yÇÞtË fhe rð™t {qÕÞu …tXÞ…wM‚f™e {tk„ýe fhðt 

sýtððt{tk ytðu Au.  
  

rƒztý : ËkŒŠ¼‚ …ºt    
 

‚t.19-02-2021                 ztì. yu÷.ze.ŒuËtE 

               þtË™trÄfthe 
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Online Textbooks Indent System : 2021-22 

જ લા(DEO/DPEO/AO) ક ાએથી કામગીર  કરવાની કાયપ ધિતઃ 
1. જ લા િશ ણાિધકાર ી/ જ લા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી/શાસનાિધકાર ી પોતાના 

લોગીનમા ંજઈ શાળા િવકાસ સં ુલ/તા કુા/નગરપા લકા જુબ શાળાવાર ઉપરો ત 

તમામ મા હતી જોઈ અને તેની ચકાસણી કર  શકશે. 

2. શાળાઓ તરફથી માિહતી એ ટર થયા બાદ આપના િજ લાના તમામ શાળા િવકાસ 

સકુંલ/તાલકુા/નગરપાિલકાની ડેટા ચેક કરવાની કામગીરી શ , કાયર્રત કે પણુર્ કરેલ 

હોય તથા તમામ શાળા િવકાસ સકુંલ/તાલકુા/નગરપાિલકાના અિધકારી ીએ 

ક ફમેર્શન આપેલ છે.  Status િજ લા/નગરપાિલકાના લોગીનમા ંજઈ જોઈ શકાશે. 

3. જ લા િશ ણાિધકાર ી / જ લા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી િજ લાના તમામ 

તાલકુા / શાળા િવકાસ સકુંલ ‘ક ફમ એ ડ લોક’ થયા બાદ અને રીપોટર્  ચકાસણી કયાર્ 

બાદ જ િજ લાના લોગીન રીપોટર્મા ં “Confirm and Lock” પર ક્લીક કરવાથી 

આપના િજ લાની માિહતી લોક થશે. 

4. શૈ ણક વષઃ2021-22 માટના પાઠ ુ તકોની જ ર યાતની મા હતી ક ફમ કરવાની 

આપની ક ાએથી થનાર કામગીર  પ મા ં ચુવેલ સમયમયાદામા ં આપના 

જ લાના લોગીનમા ંજઈ આપ ીએ ણુ કરવાની રહશે. 

5. િજ લા કક્ષાએથી ક ફમર્ કરેલ માિહતી રા ય કક્ષાએ ચકાસણી કયાર્ બાદ 

પાઠયપુ તકો શાળા િવકાસ સકુંલ/તાલકુા/નગરપાિલકા પર મોકલવાની કામગીરી 

શ  થશે. 

* * * * * 
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Online Textbooks Indent System : 2021-22 

ધો.1 થી 8 - શાળા ક ાએ ર શન કરવાની કાયપ ધિતઃ 
1. શાળા ારા ઓન-લાઈન ટેક્ ટબકુ ઈ ડે ટ િસ ટમમા ં ડેટા એ ટર કરવા માટે શાળાએ 

રજી ટે્રશન gsbstb.online વેબસાઈટ પર કરવાનુ ંરહશેે. 

2. શાળા પોતાના UDISE કોડનો ઉપયોગ કરી મખુ્ય િશક્ષકનુ ંનામ અને મોબાઈલ નબંર 

આપી શાળા રજી ટે્રશન કરશો. 
 શાળાનો પ્રકારઃ સરકાર , અ દુાિનત, ક. .બી.વી., આ મશાળા, મોડલ ુલ અને 

મા યમ પસદં કરો. 
 ધો.1 થી 8 ની શાળાએ પોતાનો તાલકુો/નગરપાિલકા પસદં કરવો. 
 ધો. 1 થી 12 ની શાળા હોય તેઓએ તાલકુો/નગરપાિલકા અને SVS બનેં િસલેક્ટ 

કરવા પડશે. 
3. ધો.1 થી 8ના િવના-મુ ય પાઠયપુ તકો શાળાએ પસદં કરેલ તાલકુા/નગરપાિલકા 

પાસેથી જ શાળાને મળશે. 
4. શાળાના મખુ્ય િશક્ષકનુ ંનામ અને મોબાઈલમા ં ફેરફાર જણાય તો શાળા પોતાના તાલકુા 

પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકારી અથવા શાસનાિધકારીનો સપંકર્  કરી માિહતીમા ં ફેરફાર કરાવી 
શકશે.(UDISE કોડ આપવો જ ર  છે.) 

5. શાળા ધોરણ, મા યમ, િવષય પસદં કર  પાઠ ુ તક જ ર યાતની સં યા(CTS જુબ) 

એ ટર કર  Submit કરશે. 

6. શૈ ણક વષઃ2021-22 માટના પાઠ ુ તકોની માગંણી માટ CTS જુબની િવ ાથ  
સં યાને ઓન-લાઈન ચેક કરવામા ંઆવશે યારબાદ માગંણી વીકારવામા ંઆવશે.  

7. યારબાદ Request Books-> STD 1 TO 8 ROUND_1 પર ક્લીક કરો. 
8. Demand Books STD 1 to 8 Round - 1 (નવા માગંવાના ુ તકો)મા ંધોરણ-મા યમ-િવષય 

પસદં કર  જ ર યાતમા ંCTS જુબની સં યા એ ટર કરો. 
9. આ માિહતીને રીપોટર્  વ પે મેળવવા માટે Reports મેનમુા ંEntry Report Std 1 - 8 ારા 

રીપોટર્  ચેક કરો. 
10. તમામ ઉપરોક્ત માિહતી એ ટર કરી રીપોટર્  ચકાસણી કયાર્ બાદ જ રીપોટર્મા ં“Confirm 

and Lock” પર ક્લીક કરવાથી આપની માિહતી લોક થશે. યારબાદ આ  માિહતીમા ંકોઈ 

સધુારો-વધારો થઈ શકશે નહીં. આ કામગીર  શાળા ક ાએથી તા.26/02/2021 ધુીમા ં
ણુ કરવાની રહશે. 

* * * * * 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.126-A ‚t.19-02-2021 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ:-  rsÕ÷t fûtt™t h{fztk {u¤t ‘Toy fare’{tk rþûtftu™u stuztðt ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o:-  1.¢{tkf:SËeRythxe/‚t÷e{/2020-21/18807-18873 ‚t.29-12-2020™tu …ºt. 

            2.…rh…ºt ™k.98 ‚t.30-12-2020 

            3.¢{tkf:SËeRythxe/‚t÷e{/2020-21/5030-5118 ‚t.19-02-2021™tu …ºt 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuõ‚ rð»tÞ yLðÞu sýtððt™wk fu, ‚{t{ rþûtftu htüÙeÞ 

h{fzt {u¤t{tk stuztÞ y™u ‚u™tu «[th-«Ëth ÚttÞ ‚u{s {u¤t{tk «Œrþo‚ Út™th rðrðÄ fuxu„he™t h{fzt™tu W…Þtu„ ‚uytu 

…tu‚t™t ð„o¾kz rþûtý{tk fhu ‚uðt ytþÞÚte ‚{t{ þt¤t™t ‚{t{ rþûtftu Ërn‚ yuË.yu{.Ëe.™t 

ËÇÞtu,Ëe.yth.Ëe.Ëe.,ƒe.yth.Ëe.Ëe.,{wÏÞ rþûtftu,rðÄtÚteoytu y™u ðt÷eytu …ý stuztÞ y™u ‚u™tu ÷t¼ {u¤ðu ‚u 

{txu www.theindiatoyfair.in ÷ekf™t {tæÞ{Úte ‚the¾:27-02-2021 Úte 02-03-20219(rŒ™-4) stuztððt 

sýtððt{tk ytðu Au. 

 

rƒztý :- ËkŒr¼o‚ …ºt 

 

‚t.19-02-2021                     ztì.yu÷.ze.ŒuËtR 

                         þtË™trÄfthe 

 

 




