
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k.21 ‚t.16-06-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

rð»tÞ :-ytÄth ztÞË™e ð»to 2020-21™e ft{„ehe ƒtƒ‚. 
 

આથી તમામ �	િુન ાથિમક તથા ઉ�ચતર ાથિમક શાળાના ��ુય િશ�ક�ીઓને જણાવવા�ુ ંક! 

સવ# િશ�ા અ%ભયાન 'ારા શાળામા ંઅ(યાસ કરતા બાળકોના નામ સ+હતનો ઓનલાઈન ડ!ટાબેઝ Aadhar 

Enable DISE િસ2ટમ વષ# ૨૦૧૨-૧૩ થી કાય#રત છે. વષ# ૨૦૧૬-૧૭ થી ધોરણ ૧ થી ૧૨ મા ંઅ(યાસ 

કરતા ં તમામ કારની શાળાના બાળકોની,મા+હતી એકિ?ત કરવામા ં આવેલ છે.સદર મા+હતીનો ઉપયોગ 

શાળા છોડC જતા બાળકોને ફરC શાળામા ં દાખલ કરવા,+દFયાગં બાળકોને સહાય,2કોલરશીપ આપવા તથા 

GણુોHસવ દર�યાન દર!ક બાળક� ુOMR બેઝ લિનIગ લેવલ માJમુ પડ! તે માટ! ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.આ 

માટ!નો ડ!ટા મા? આધાર એનેબલ ડાયસમાથંી લેવામા ંઆવે છે. 

 વષ# ૨૦૨૦-૨૧ મા ં આધાર અનેબલ ડાયસ Kતગ#તશાળાએ ��ુયHવે ?ણ કારની કામગીરC 

કરવાની થાય છે (૧) ધોરણ-૧મા ંનવા વેશ મેળવેલ બાળકોની ઓનલાઈન એLMC (૨)ગતવષ# ૨૦૧૭-૧૮મા ં

ઉપલOધ બાળકોની મા+હતી વષ# ૨૦૧૮-૧૯ની Q2થિત �જુબ મા+હતી�ુ ંઅપડ!શન અને (૩)અLયશાળામાથંી 

આવેલ બાળકોની મા+હતી મેળવી શાળાના R તે ધોરણમા ંM!કSગની કામગીરC કરવાની થાય છે 

 વTમુા ંધોરણ-૫ માથંી ધોરણ-૬ મા ંગયેલ બાળકો તે જ શાળામા ંક! અLય શાળામા ંગયેલ છે ક! ક!મ તે 

VિુનિWત કરC લેXુ.ં તેમજ ધોરણ-૮ માથંી ધોરણ-૯મા ંગયેલા બાળકો પણ તે જ શાળામા ંક! અLય શાળામા ં

દાખલ થયેલ છે ક! ક!મ તે R શાળામાથંી બાળક જYુ ંહોય તે શાળાએ VિુનિWત કરC લેXુ.ંધોરણ-૮�ુ ંબાળક R તે 

શાળામાથંી અLય શાળામા ંદાખલ થવાના બદલે વોક!શનલ એZ	કુ!શન ITI વગેર! મા ંઅ(યાસ અથ[ ગયેલ 

હોય +રમા\સ# કોલમમા ં િવગત દશા#વવાની રહ!શે અને જો ભણવા�ુ ં છોડC દCધેલ હોય તો તે�ુ ં કારણ 

દશા#વવા�ુ ંરહ!શે 

� ���� ���� 	
��
 �� к�� ��� ш��� к��� ���� ������ к������ к����� � !ш�. 

� 	.ુઆર.સી/સી.આર.સી કો-ઓડ]નેટર એ પોતાના તાબા હ!ઠળની_ાLટ!ડ /સરકારC /આ�મ /ક!L`ીય 

/ખાનગીશાળાઓની એLMCની કામગીરCaણૂ# થયા�ુ ંમાણપ? cજdલાક�ાએ રeુ કરવા�ુ ંરહ!શે. 

� વષ# ૨૦૧૯-૨૦ ના ધોરણ ૧થી ૧૨ના અLય શાળામાથંી MાLસફર લઈને આવેલા બાળકોનો “18	к 

�� ����$�%�к к��” એLટરકરCને Searchેસ કરવાથી બાળકની તમામ મા+હતી આવી જશે, Hયાર 

બાદ નવો વેશ નબંર(g.આર. નબંર) અને બાળકની iટૂતી મા+હતી ભરCને બાળકને M!ક કરવાનો 

રહ!શે. 

� વષ# ૨૦૨૦-૨૧ના શાળાના ��ુય િશ�ક/િશ�ક! શાળાનાલોગીનમાથી ધોરણ-૧ ની નવી એLMC અને 

ધોરણ ૨ થી ૮ ના તમામ બાળકોની મા+હતી અપડ!ટ કરવાની રહ!શે. 
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� વષ# ૨૦૨૦-૨૧ના ધોરણ ૧થી ૮ના અLય શાળામાથંી MાLસફર લઈને આવેલા બાળકોનો “૧૮Kક નો 

આધાર 	િુનક કોડ” એLટરકરCને Searchેસ કરવાથી બાળકની તમામ મા+હતી આવી જશે, Hયાર બાદ 

નવો વેશ નબંર(g.આર. નબંર) અને બાળકની iટૂતી મા+હતી ભરCને બાળકને M!ક કરવાનો રહ!શે. 

� વષ# ૨૦૨૦-૨૧માધંોરણ ૧થી ૮બાળકોના અપડ!શનની િવગતમા ં આધાર કાડ#નો નબંર ફરcજયાત 

લખવાનો રહ!શે. અLયથા એLMC માLય ગણાશે નહS. 

� શાળાના તમામ બાળકોની મા+હતી ભરાય તે શાળાના આચાય#�ીની જવાબદારC રહ!શે. જો કોઈ બાળક 

ની મા+હતી ખોટC હશે ક! ભરવાની રહC જશે અને Rના કારણે 	િુનક આઈડC આધાર! થતા ંGણુોHસવ 

�dૂયાકંન ક! અLય લાભો મેળવવામા ંબાળક રહC જશે તો તેની સaંણૂ# જવાબદારC R તે શાળાના ��ુય 

િશ�ક�ી રહ!શે Rની નjધ લેવી. 

� ડ!ટા એLMC અપડ!શન થતા ંઅLયશાળામાથી પોતાની શાળામા ંઆવતા બાળકોને M!+કkગ કરતા ંજો કોઈ 

બાળક ન મળે તો નીચે જણાવેલ ઝોન ઓપર!ટરનો સપંક#  કરવાનો રહ!શે. 

� શાળાઓએ લોગીન કરCને આધાર અનેબલ ડાયસ Kતગ#તધોરણ ૧ની નવીએLMC,અપડ!શન અને 

M!કSગની કામગીરC ૩૦/૦૬/૨૦૨૦ Vધુીમા ંaણૂ# કરવાની રહ!શે Rની નjધ દર!ક શાળાએ લેવી. 
 

 Aadhar Enable DISEતથા ઓન લાઇન હાજરC Kતગત# એLMC માટ! વT ુ િવગતો mણવા માટ! નીચે 

દશા#વેલ ઝોનનાઓપર!ટરનો ઑફCસ સમય દર�યાન (૧૧ થી ૫:૦૦)મા ંસપક#  કરવો. 
 

oમ ઝોન�ુ ંનામ નામ સપંક# નબંર સરના�ુ ં

૧ પિWમ લતાબેન યાદવ ૯૭૧૨૯૬૫૮૦૨ એ%લસ%pજ શાળાન-ં૬, દCવાનબdJભુાઈ 

શાળાની સામે, પાલડC પોલીસ ચોકCની 

પાછળ,પાલડC  

ર દ%�ણ રચના મહ!તા ૯૪૦૮૮૭૨૪૯૭ મ%ણનગર શાળાન-ં૬,atૃવી હોટ!લની 

પાછળ,મ%ણનગર 

3 aવૂ# તથા  

ઉvરઝોન 

2વીટCબેન સોની 

િવજય રાઠોડ 

સોનલબેન સઘંાણી 

 

૯૪૨૮૨૬૭૩૧૯ 

૯૭૧૨૯૬૩૭૦૧ 

૯૩૭૭૯૬૨૬૫૦ 

 

ઉ2માનaરૂાશાળાન-ં૨,ઉ2માનaરૂા ચાર ર2તા, 

ઉ2માન aરૂા,અમદાવાદ. 

 તમામ શાળાઓના ��ુય િશ�ક�ીઓને શાળા ક�ાએ ઓનલાઈન નવા બાળકોની એLMC અને 

અપડ!શનની કામગીરC તા.૩૦/૦૬/ર૦૨૦ Vધુીમા ંaણુ# કરવાની રહ!શે. 

 

‚t.16-06-2020         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 

 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k.21-A ‚t.16-06-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ :- BÞwr™. rþûtftu {txu ntur{Þtu…uÚte Œðt {u¤ððt ƒtƒ‚ 

 

ËkŒ¼o :- ™k.ze…e/ytÞw/{f{-1/ðþe/2173 Úte 2197 /2020 rsÕ÷t ytÞwðuoŒ yrÄfthe©e 

‚t.15-6-2020™tu …ºt 

  

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

™.«t.rþ.Ër{r‚,y{ŒtðtŒ™t 3800 sux÷t rþûtftu fturðz-19™e {nt{the ŒhBÞt™ ½hu-½hu 

Ëðuo,y™ts rð‚hý™e Œwft™ …h™e ft{„ehe,yƒo™ nuÕÚt ËuLxh …h™e ft{„ehe, nturM…x÷™tk nuÕ… zuMf™e 

ft{„ehe,fu.ðtÞ.Ëe.™e ft{„ehe ‚Útt huz Ítu™{tk rðrðÄ «fth™e ft{„ehe fhe hÌtt Au. ft{„ehe fhe 

hnu÷ rþûtftu™e htu„«r‚fthf þrõ‚ ðÄu ‚u {txu yt ËtÚtu Ët{u÷ ËkŒŠ¼‚ …ºt{tk Œþtoðu÷ ntur{Þtu…tuÚte 

Œðt¾t™tytu™e ÞtŒe{tk su Œðt¾t™t ™Sf ntuÞ ‚u Œðt¾t™t™t {uzef÷ yturVËh©e™tu Ëk…fo fhe þt¤t™t 

÷uxhnuz …h sYhe rþûtftu-MxtV™e ËkÏÞt Œþtoðe™u sYhe yti»tÄeytu {u¤ðe ÷uðt sýtððt{tk ytðu Au. 

 

rƒztý :- ËkŒŠ¼‚ …ºt  

 

‚t.16-06-2020         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 
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 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k.21-B ‚t.16-06-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ :- …e.yu™.…t™efh r{þ™ îtht ytÞturs‚ ðtk[™ r{þ™™t ytÞtus™ ƒtƒ‚. 

 

ËkŒ¼o :- ¢{tkf : rsrþy/…h[/2020-21/324 rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe,y{ŒtðtŒ þnuh ‚t.16-

6-2020™tu …ºt. 

  

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

fu,{t™.ðzt«Ät™©e îtht ftu[e ¾t‚u ht»xÙeÞ ðtk[™ rŒðË y™u ht»xÙeÞ ðtk[™ {tË™e þYyt‚ fhðt{tk 

ytðe n‚e yt r{þ™ ËkŒ¼uo ‚t.17-6-2020 Úte ‚t.23-06-2020 ŒhBÞt™ ðtk[™ Ëótn™e Wsðýe 

fhðt™e ntuðtÚte ftuðez-19™e Ë{Þtk‚hu ƒnth …tzðt{tk ytðu÷ „tEz÷tELË™wk y™wËhý fhe ‚{t{ 

rþûtftuyu ytuAt{tk ytuAt ƒu …wM‚ftu™wk ðtk[™, ðtk[™ ytÄthe‚ ðt‚to, ftÔÞ …X™, fðeÍ suðe «ð]r¥tytu 

ÞtuS ‚u™e Vtuxtu„útV Ërn‚™tu ynuðt÷ E{uE÷ : ahmvachanparv20@gmail.com …h yt…ðt™tu 

hnuþu. . 

 

rƒztý :- ËkŒŠ¼‚ …ºt  

 

‚t.16-06-2020         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 

 
















