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…rh…ºt ™k.28  ‚t.21-06-2021 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 

િવષય : ધોરણ ૧ થી ૧૨મા ંઅ�યાસ કરતા િવ�ાથ�ઓ માટ� આધાર ઇનેબલ ડાયસ #તગ%ત  

  ૨૦૨૧-૨૨ માટ�ની કામગીર( કરવા બાબત. 

 સદંભ% :- એસએસએ/એમઆઈએસ/સી.ટ(.એસ/૨૦૨૧ -૨૨/૧૯૫૯૫-૬૬૫ તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૧ 

આથી તમામ 23િુ઼ન.6ાથિમક તથા ઉ8ચતર 6ાથિમક શાળાના <=ુય િશ>ક?ીઓને જણાવવાAુ ંક� 

ઉપરોCત િવષય અને સદંભ% અDવયે જણાવવાAુ ં ક� MoE (િશ>ા મIંાલય), LવૂN (MHRD, (માનવ 

સશંાધન િવકાસ મIંાલય, D3 ુ RદSહ()) ભારત સરકાર Uારા મળેલ Vચૂના <જુબ ધોરણ ૧ થી ૧૨મા ં

અ�યાસ કરતા તમામ બાળકોનો 3િુનક આઇ.ડ( અને નામ સRહતની માRહતીનો ડ�ટાબેઝ બનાવવાનો 

થાય છે.Y #તગ%ત આધાર અનેબલ ડાયસ પોટ%લ Uારા વષ% ૨૦૧૨-૧૩ થી ધોરણ ૧ થી ૮ મા ં

અ�યાસ કરતા ં િવ�ાથ�ના તથા વષ% ૨૦૧૭-૧૮થી ધોરણ ૯ થી ૧૨મા ં અ�યાસ કરતા ં તમામ 

િવ�ાથ�ઓની માRહતી સાચી, સચોટ, ]લૂરRહત,ર(યલ ટાઇમ અને અધતન માRહતી શાળાક>ાએથી મળ( 

રહ� તે હ�̂ થુી શાળા ક>ાએથી જ ઓનલાઇન એD_(/અપડ�શન/_�ક`ગની કામગીર( સફળતાLવૂ%ક દર 

વષN કરવામા ં આવે છે.આ વષN ૨૦૨૧-૨૨ #તગ%ત માટ� ધોરણ-૧ થી ૧૨મા ં અ�યાસ કરતા ં

િવ�ાથ�ઓના નામ સRહતની અ�તન માRહતી તૈયાર કરવાની થાય છે. 

     સમc િશ>ા #તગ%ત કાય%રત વેબ/મોબાઈલ એdલીક�શન Yવી ક�, Online Attendance 

System, School Monitoring App (CRC-BRC),WSDP,Divyaan-App,G-shalaApp, Mindsparks, 

 _ાDસપોટ~શન-િસ�ટમ, �ણુો�સવ, િમશન િવ�ા, CQube એdલીક�શન, શાળા છોડ( જતા િવ�ાથ�ઓને 

ફર( શાળામા ં દાખલ કરવા, Rદ�યાગં િવ�ાથ�ઓને સહાય આપવા, �કોલરિશપ આપવા,SARAL 

App, ધોરણ-૨િનદાન કસોટ(,પીર(યોડ(કલ એસએસમેDટ ટ��ટ (PAT), સેિમ�ટર <જુબ િવષયવાર 

મેળવેલ �ણુની ઓનલાઇન એD_( કરવા માટ�  Aadhaar Enabled DISE-Child Tracking System 

(CTS) એdલીક�શન માથંી  લેવામા ં  આવે છે.�જુરાત સરકારના અDય િવભાગની વેબ/મોબાઈલ  

એdલીક�શન Yવીક� ડ(�ટલ �જુરાત પોટ%લ, ITI એ�્િમશન,રા�ય પRર>ા બોડ% ,અને માન.<=ુયમIંી?ી 

Uારા શ� કર�લ CM dashboard  પોટ%લમા ં જ�Rરયાત <જુબનો િવ�ાથ�ઓનો ડ�ટા Aadhaar Enabled 

DISE-Child Tracking System(CTS)  મારફત Lરૂો પાડવામા ંઆવે છે.Yના કારણે  Aadhaar Enabled 

DISE-Child Tracking System (CTS) એdલીક�શનની કામગીર(મા ંસફળતા મળેલ છે. 

 વ�મુા ં �ણાવવાAુ ં ક�, આ વષN ૨૦૨૧-૨૨થી ધોરણ-૧મા ં નવો 6વેશ મેળવેલ િવ�ાથ�ઓની  

Aadhaar Enabled DISE-Child Tracking System(CTS) એdલીક�શનને જDમ ન�ધણી એdલીક�શન સાથે 

લ`ક કરવામા ંઆવનાર છે. Yથી Aadhaar Enabled DISE-Child Tracking System (CTS) એdલીક�શનમા ં

ધોરણ -૧મા ંનવો 6વેશ મેળવેલ િવ�ાથ�ઓની ઓનલાઇન એD_( કરવા માટ� જDમAુ ં6માણપI (Birth 
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Certificate)  સાથે રાખવાAુ ંરહ�શે.બાળકની ઓનલાઇન એD_( કરવા માટ� જDમના 6માણપI <જુબ સૌ 

6થમ બાળકનો જDમ Y �જSલા, તા�કુા અને ગામ/શહ�રમા ંથયો હોય તે િસલેCટ કરવાAુ ંરહ�શે. 

�યારબાદ બાળકનો જDમ ન�ધણી �માકં(Regitration No) દાખલ કરવાનો 

રહ�શે. અથવા  બાળકનો જDમ 6માણપI નબંર (Certificate No) દાખલ કરવાનો રહશે. Yથી જDમ 

ન�ધણી એdલીક�શનમાથંી ડ�ટા શોધીને Vધુારા ન કર( શકાય તે 6કાર� બતાવશે Yમ ક�, બાળCAુ ં

નામ, િપતાAુનંામ, માતાAુ ં નામ, �િત, જDમ તાર(ખ, જDમ ન�ધણી �માકં અને જDમ 6માણપI 

નબંર આ ડ�ટા CTSના RફSડમા ં પણ ઓટોમેટ(ક દાખલ થયેલ હશે. જો આ ડ�ટામા ં Vધુારા જણાય 

તો CTSના RફSડમા ં Vધુારા કર( ઓનલાઇન �D_( Lણૂ% કર( શકાશે.વષ% ૨૦૨૧-૨૨ અDવયે �જુરાત 

બોડ% Uારા સચંા�લત(સરકાર(/ અAદુાિનત/�બન અAદુાિનત/આ?મ વગેર�)શાળાઓ અને અDય બોડ% 

સાથે સકંળાયેલ(ક�D�ીય/સૈિનક/ર�Sવે વગેર�..) રા�યની તમામ શાળાઓએ ધોરણ-૧ થી ૧૨મા ંઅ�યાસ 

કરતા િવ�ાથ�ઓ માટ� આધાર અનેબલ ડાયસ #તગ%ત શાળા ક>ાએ <=ુય�વે નીચે <જુબની કામગીર( 

કરવાની થાય છે. Yમ ક�  

 (૧)  ધોરણ -૧મા ંનવો 6વેશ મેળવેલ િવ�ાથ�ઓની એD_( ઉપર જણાવેલ <જુબ કરવાની રહ�શે, 

(૨)  વષ% ૨૦૨૦-૨૧મા ંન�ધાયેલ િવ�ાથ�ઓની માRહતી વષ% ૨૦૨૧-૨૨ માટ� અપડ�ટ કરવાની રહ�શે, 

(૩)   વષ% ૨૦૨૧-૨૨મા ંઅDય શાળામાથંી આવેલ ધોરણ ૧ થી ૧૨ િવ�ાથીઓની માRહતી મેળવી Y    

ધોરણમા ંઅ�યાસ કરતા હોય તે ધોરણમા ં_�ક કરવાના રહ�શે. 

(4) ધોરણ-૫માથંી ધોરણ-૬મા,ં ધોરણ-૮ માથંી ધોરણ-૯મા ં અને ધોરણ-૧૦ માથંી ધોરણ-૧૧મા ં

ગયેલા િવ�ાથ�ઓને  પણ તેજ શાળામા ં ક� અDય શાળામા ં દાખલ થયેલ છે ક� ક�મ તેY 

શાળામાથંી બાળક જ^ ુ ંહોયતે શાળાએ Vિુનિ�ત કર( લેવાAુ ંરહ�શે. 

(5)   ધોરણ-૮ અને ધોરણ-૧૦Aુ ં બાળક Y તે શાળામાથંી અDય શાળામા ં દાખલ થવાના બદલે 

વોક�શનલ એજ3કુ�શન, ITI વગેર�મા ં અ�યાસ અથN ગયેલ હોય તો ઓનલાઇન અપડ�શનના 

ર(માક%સ કોલમમા ં િવગત દશા%વવાની રહ�શે અને જો ભણવાAુ ંછોડ( દ(ધેલ હોય તો તેAુ ંકારણ 

દશા%વવાAુ ંરહ�શે. 

 માન.<=ુયમIંી?ી Uારા શ� કર�લ CMDASHBOARD પોટ%લમા ંશાળાવાર ધોરણ -૧મા ંનવો 6વેશ 

મેળવેલ િવ�ાથ�ઓની માRહતી,અપડ�શનની માRહતી અને ક�ટલા િવ�ાથ�ઓ અDય શાળામાથંી બી� 

શાળામા ં_�ક`ગ થયા તેની માRહતી રોY રોજ અ�તન  Aadhaar Enabled DISE-Child Tracking System 

(CTS)  માથંી આપવામા ંઆવે છે.Yની  ન�ધ લેવા �ણાવવામા ંઆવે છે.  
 

આધાર ડાયસ #તગ%ત શાળા ક>ાએ નીચે <જુબની કામગીર( કરવાની રહ�શે. 
 

� વષ% ૨૦૨૧-૨૨મા ં શાળાના <=ુય િશ>ક/આચાય%/િશ>ક� શાળાના લોગીનમાથંી  ધોરણ-૧ ની 

નવી એD_( અને ધોરણ ૨ થી ૧૨ના તમામ બાળકોની માRહતી અપડ�ટ કરવાની રહ�શે. 
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� વષ% ૨૦૨૧-૨૨મા ંશાળાના <=ુય િશ>ક/આચાય%/િશ>ક� ધોરણ-૧ની એD_( #cે�મા ંજ કરવાની 

રહશે. 

� ધોરણ-૧ની એD_( માટ� િવ�ાથ�ઓની ઓનલાઇન એD_( કરવા માટ� જDમના 6માણપI <જુબ સૌ 

6થમ બાળકનો જDમ Y �જSલા,તા�કુા અને ગામ/શહ�રમા ંથયો હોય તે િસલેCટ કરવાAુ ંરહ�શે. 

�યારબાદ બાળકનો જDમ નોધણી �માકં (Registration NO) દાખલ કરવાનો રહ�શે.અથવા 

� ધોરણ-૧ની એD_( માટ� િવ�ાથ�ઓના જDમAુ ં6માણપI (Certificate No) નબંર દાખલ કરવાનો 

રહ�શે. Yથી જDમ નોધાણી એ�dલક�શનમાથંી ડ�ટા શોધીને Vધુારો ન કર( શકાય તે 6કાર� બતાવશે 

Yમ ક�,બાળકAુ ંનામ,િપતાAુ ંનામ,માતાAુ ંનામ,�િત,જDમ તાર(ખ,જDમ નોધણી �માકં અને જDમ 

6માણપI નબંર આ ડ�ટા CTSના RફSડમા ંVધુારો કર( ઓનલાઇન એD_( Lણૂ% કર( શકાશે. 

� વષ% ૨૦૨૧-૨૨ના ધોરણ ૧થી ૧૨ના ધોરણવાર એક-એક બાળકને અપડ�ટ કરવા ક� બSકમા ં

અપડ�શન કરવા માટ� શાળાએ Y તે લ`ક ઉપર �Cલક કરતા બાળકોની માRહતી ઓનલાઈન અપડ�ટ 

કર( શકાશે.અપડ�શન કરવાAુ ંબાક( હોય તો RED બટન દશા%વશે અને અપડ�શન થઈ ગયેલ હશે 

તો,GREEN બટન દશા%વશે. 

� વષ% ૨૦૨૧-૨૨ના ધોરણ ૧થી ૧૨ના અDય શાળામાથંી _ાDસફર લઈને આવેલા બાળકોનો “૧૮ 

#ક નો આધાર 3િુનક કોડ” એDટરકર(ને Search6ેસ કરવાથી બાળકની તમામ માRહતી આવી 

જશે, �યાર બાદ નવો 6વેશ નબંર(�.આર. નબંર) અને બાળકની ¢ટૂતી માRહતી ભર(ને બાળકને 

_�ક કરવાનો રહ�શે. 

� શાળાના તમામ બાળકોની માRહતી ભરાય તે શાળાના આચાય%?ી/<=ુય િશ>ક?ીની જવાબદાર( 

રહ�શે.જો કોઈ બાળકની માRહતી ખોટ( હશે ક� ભરવાની રહ( જશે અને Yના કારણે 3િુનક આઈ.ડ( 

આધાર� થતા ં ઓનલાઈન હાજર(,SARAL APP,ધોરણ-૨ િનદાન કસોટ(,PAT, સેિમ�ટર <જુબ 

િવષયવાર મેળવેલ �ણુની ઓનલાઇન એD_( અને <Sૂયાકંન ક� અDય લાભો મેળવવામા ંબાળક 

રહ( જશે તો તેની સLંણૂ% જવાબદાર( Y તે શાળાના આચાય%?ીઓ/<=ુય િશ>ક?ીઓની રહ�શે Yની 

ન�ધ લેવી. 

� ઉપરોCત તમામ બાળકોની માRહતી સમયાતંર� ઓનલાઈન શાળા ક>ાએ અપડ�ટ કરવાની રહ�શે 

અને શાળાક>ાએ હાડ%કોપી કર�લી માRહતીAુ ં આચાય%?ી/<=ુય િશ>ક?ીએ એસ.એમ.સીના 

અ£ય>ના સહ(/િસ¤ા કર( 6માણીત કરવાના રહ�શે અને તમામ ફોમ% Yતે શાળા ક>ાએ ર�કોડ% 

ફાઇલમા ંરાખવા. 

� સરકાર(/cાDટ�ડ/ક�D�ીય/આ?મ/ખાનગી શાળાઓએ લોગીન કર(ને આધાર અનેબલ ડાયસ 

#તગ%તધોરણ ૧ ની નવી એD_(,અપડ�શન અને _�ક`ગની કામગીર( સમયમયા%દામા ંLણૂ% કરવાની 

રહ�શે Yની ન�ધ દર�ક શાળાએ લેવી. 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

� ધોરણ-૧ થી ૧૨ ધરાવતી સરકાર(/અAદુાનીત/�બન અAદુાનીત તેમજ �જુરાત બોડ% િસવાય 

અDય બોડ% સાથે સકંળાયેલ �જSલાની તમામ શાળાઓએ િવ�ાથ�ઓની એD_(/આપડ�ટ/_�ક`ગની 

કામગીર( કરવાની રહ�શે. 

� ધોરણ-૧ થી ૧૨ ધરાવતી સરકાર(/અAદુાનીત/�બન અAદુાનીત તેમજ �જુરાત બોડ% િસવાય 

અDય બોડ% સાથે સકંળાયેલ �જSલાની તમામ શાળાઓએ િવ�ાથ�ઓની એD_(/આપડ�ટ/_�ક`ગની 

કામગીર(ના કોઈ પણ ઇ�3 ુ જણાય તો નીચે જણાવેલ ¥લોક એમ.આઈ.એસ /ડ�ટા એD_( 

ઓપર�ટરનો સપંક% કરવાનો રહ�શે. 

નીચે દશા%વેલ¥લોક એમ.આઈ.એસ/ઓપર�ટરનો ઑફ(સ સમય દર2યાન  

(સવાર� ૧૦:૩૦ થી ૬:૦૦)મા ંસપક% કરવો 
 

DIST.OFFICE 

BHUMI BEN BHATT 7990946444 USMANPURA SCHOOL NO -2, 

USMANPURA CROSS 

ROAD,AHMEDABAD 

VIJAYBHAI RATHOD 9712963701 

SWETY BEN SONI  9428267319 

WEST 

SONAL BEN DUDHAGARA 8980014268 
ELISHBRIDGE SCHOOL NO -

6,OPP.DIWAN BALLUBHAI SCHOOL,B/H 

PALDI POLICE 

CHOKI,PALDI,AHMEDABAD. 
LATA BEN YADAV 9712965802 

NORTH SONAL BEN DUDHAGARA 8980014268 SAIJPUR SCHOOL NO-5,OPP.SAIJPUR 

TOWER,FADELI,SAIJPUR,AHMEDABAD  RACHNABEN SHAH 9408872497 

SOUTH TABASUM BEN VORA 951201070 BAGEFIRDOSH SCHOOL NO. 2, OPP. 

PRAKASH ESTATE, RITANAGAR, 

VASTRAL ROAD, NR. SURELIYA 

ESTATE, AMRAIWADI,AHMEDABAD 
 KINJALBEN RANA 9925668945 

EAST TABASUM BEN VORA 951201070 BAPUNAGAR SCHOOL NO.-3, NR. 

BAPUNAGAR LAST BUS STOP, 

BAPUNAGAR KHODIYARNAGAR 

ROAD,AHMEDABAD 
 RACHNABEN SHAH 9408872497 

 

 તમામ શાળાઓના <=ુય િશ>ક?ીઓને શાળાક>ાએ ઓનલાઈન નવા બાળકોની એD_( અને 

અપડ�શનની કામગીર( તા.૧૫/૦૭/ર૦૨૧ Vધુીમા ંLણુ% કરવાની રહ�શે. 
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