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Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
આથી તમામ �	િુન.�ાથિમક તથા ઉ�ચતર �ાથિમક શાળાના ��ુય િશ�ક�ીઓને જણાવવા ુ ં ક" ભારત સરકારના 

માનવ સસંાધન અને િવકાસ િવભાગ (MHRD) (ારા ચા) ુવષ+ ૨૦૧૮-૧૯ મા ંUDISE િવ23તૃ કર5 ઓનલાઈન UDISE+ 

(Extended  UDISE) કરવામા ંઆવેલ છે.MHRD ની 9ચૂના અ;વયે ચા) ુવષ+ ૨૦૧૮-૧૯ ની તમામ �	િુન.�ાથિમક તથા 

ઉ�ચતર �ાથિમક શાળાઓની મા<હતી UDISE+ >તગ+ત મેળવવાની થાય છે. 

સવ+ િશ�ા અ?ભયાન તેમજ રા@A5ય માBયિમક િશ�ા અ?ભયાન યોજના અ;વયે DજEલા ક�ા તેમજ રાFય ક�ાએ 

�ાથિમક, ઉ�ચતર �ાથિમક, માBયિમક અને ઉ�ચતર માBયિમક 2તરના શૈ�?ણક આયોજન માટ" તૈયાર કરવામા ં આવતા 

વાિષKક >દાજપNમા ંતથા શૈ�?ણક નીિત આયોજન તેમજ િશ�ણને લગતા નીિત િવષયક િનણ+યો લેવામા ંરાFય અને રા@A5ય 

ક�ાએ ડાયસની મા<હતીને આધારPતૂ ગણી તેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 

        િશ�ણનો અિધકાર અિધિનયમન -૨૦૦૯ ની કલમ -૧૨ (૩) તથા Tજુરાત રાઈટ Uુ એF	કુ"શન VEસ ૨૦૧૨ મા ં

િનયમ -૧૩ (૧)(જ)(ઝ) અને તે સાથેના પ<રિશ@ટ-૨ ના ન�નુા -૨ ની શરતોની શરત -૧૦ અને ૧૭ અ સુાર દર"ક 

શાળાઓને આ મા<હતી આપવી ફરDજયાત છે.આ >ગે ઉપરોZત તમામ શાળાઓની ન[ધણી 	-ુડાયસ >તગ+ત થવી જVર5 છે. 

અ;યથા શાળાની મા;યતા રદ થયી શક" છે. 

૧. તમામ શાળાઓએ ડાયસ ફોમ+મા ંશાળાક5ય માહ5તી, શાળાની ભોિતક 9િુવધાઓ અને સાધનોની માહ5તી, િશ�કો અને 

ઈ;2AZટરનીમા<હતી (��ુય િશ�ક સ<હત), ન\ુ ંનામાકંન ધોરણ-૧ નીમા<હતી, ચા) ુશૈ�?ણક વષ+ ુ ંનામાકંન (સામાDજક 

]િત �માણે), ચા) ુશૈ�?ણક સNમા ંધોરણવાર નામાકંન (ઉમર �માણે) તથા મીડ5યમ �માણે નામાકંન (તમામ) તમામ 

માહ5તી, િવિશ@ટ જ^ુર5યાત ધરાવતા (C.W.S.N) બાળકોની મા<હતી ફર`યાત 2પ@ટ અને સાચી ભરવાની રહ"શે.  

૨.  િશ�કો અને ઈ;2AZટરની મા<હતીમા ં િશ�કોને આધારકાડ+ તથા િશ�કોના મોબાઈલ નબંરની મા<હતી આપવી ફરDજયાત 

આપવાની રહ"શે.અ;યથા a િશ�કોનો આધારકાડ+ ,મોબાઈલ નબંરની મા<હતી આપવામા ંઆવેલ નહ5 હોય તે િશ�કોની 

aતે શાળામા ંએ;A5 કરવામા ંઆવશે નહ5.�વાસી િશ�કોની મા<હતી દશા+વવી નહ5.    

૩. આપની શાળા ુ ં	-ુડાયસ ફોમ+મા ંપNકમા ં-ચા) ુશૈ�?ણક વષ+ ુ ંનામાકંન (સામાDજક ]િત �માણે),ચા) ુશૈ�?ણક સNમા ં

ધોરણવાર નામાકંન (ઉમર �માણે) તથા મીડ5યમ �માણે નામાકંન (તમામ) આપની શાળાએ આધાર ડાયસમા ં કર"લ 

બાળકોની એ;A5 �જુબ ભરવાની રહ"શે. આધાર ડાયસમા ંતે �જુબ બાળકોની એ;A5ની જવાબદાર5 ��ુય િશ�ક�ીઓની 

રહ"શે. 

૪. 	-ુડાયસ ફોમ+મા ંશાળાના િવવરણમા ંઍસ.ઍમ.સીના સdયની સ�ંયાની િવગતો તથા ઍસ.ઍમ.સી બeક ુ ંનામ, શાખા ુ ં

નામ ,ખાતા ુ ંનામ , ખાતા ન.ં તથા આઇ.એફ.ઍસ.સી કોડ િવગતો ફરDજયાત આપવાની રહ"શે. 

સદર ડાયસ ફોમ+ >ગેની મા<હતી 	-ુડાયસ ફોમ+મા ંમા<હતી આપવાની જવાબદાર5 શાળાઓના ��ુય િશ�ક�ીઓની 

રહ"શે. 

આપના કEસટરના સી.આર.સી.કો-ઓ<ડhનેટરનો સ�ંપક+ કર5 આપની શાળા ુ ં	-ુડાયસ ફોમ+ મેળવી તમામ મા<હતી ભર5 

શાળાના સહ5 િસiા સાથે સી.આર.સી કો ને તા.૩૦/૦૪/૧૯ 9ધુીમા ંજમા કરવાના ર"હશે.  
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