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

િશ�ા અ%ભયાન 'ારા શાળામા ંઅ(યાસ કરતા િવ)ાથ*ઓ ગોખણપ/ીને બદલે સમજ3વૂ#ક�ુ ં5ાન ા6ત કર! તે 

જ7ર8 છે.આ બાબતને ;યાન ેલઈ =ટ!ટ ો?કટ ઓ@ફસની Bચૂના અ�સુાર રાCયની ાથિમક શાળાઓમા ંતમામ 

મા;યમમા ં અ(યાસ કરતા ં િવ)ાથ*ઓ માટ! થમ સD પર8�ાના  ધોરણ- 3 થી 8ના તમામ િવષયોના 

પ@રણામોની ઓનલાઈન એKL8 http://www.ssagujarat.org/વેબસાઇટ પર Child Tracking System(Aadhar 

Enabled DISE) મા ંકરવાની થાય છે. ? માટ! દર!ક શાળાએ પોતાના લોગીનમા ંજઈ એKL8 કરવાની રહ!શે, તેમજ 

બા] � ૂ̂ યાકંન માટ! ઓનલાઈન ડ!ટા એKL8 ? તે ઝોનના ઓપર!ટર મારફત કરાવવાની રહ!શ.ે? aગે નીચનેી 

બાબતો ;યાનમા ંલેવાની રહ!શે. 

1. દર!ક શાળાએ http://www.ssagujarat.org/વેબસાઇટ ઉપરથી Child Tracking System(Aadhar Enabled DISE) 

મા ંજઈને પોતાના લોગીન અન ેપાસવડ#થી લોગીન થઈ utility ઓ6શન પર cલીક કર8, Student exam marks 

પર cલીક કર8, દર!ક િવ)ાથ*ની ધોરણવાર ધો-3 થી 8ની એKL8 કરવાની રહ!શે. 

2. શાળા 'ારા Cયાર! તમામ બાળકોની ડ!ટા એKL8 3ણૂ# થયા બાદ શાળાએ બા] � ૂ̂ યાકંન માટ! પોતાના 

લોગીનમા ં જઇને િKટઆઉટ કાઢવાની રહ!શે.આ િKટઆઉટ શાળાના ��ુય િશ�ક! ? તે બા] 

� ૂ̂ યાકંનકારન ેઆપવાની રહ!શે. 

3. બા] � ૂ̂ યાકંનકાર! ��ુય િશ�ક 'ારા આપવામા ંઆવેલ િKટ આઉટમા ંપોતા�ુ ંનામ,હોfો અને મોબાઈલ 

નબંર લખવાનો રહ!શે. 

a. બા] � ૂ̂ યાકંનકારને ��ુય િશ�ક 'ારા ? િKટ આપવામા ંઆવશે તેમા ંપર8�ા આપેલ તમામ 

િવ)ાથ*ઓના નામ અને શાળાએ કર!લ માક#સની એKL8 પણ હશે.?માથી બા] � ૂ̂ યાકંનકારન ે

આપવામા ંઆવેલ Bચુના �જુબ તેઓએ 25% િવ)ાથ*ઓની પસદંગી કરવાની રહ!શે. 

b. બા] � ૂ̂ યાકંનકાર! િKટઆઉટમા ં 25% િવ)ાથ*ઓના માક#સ બોલપેનથી લખવાના રહ!શે અને 

jયારબાદ તેની એક નકલ પોતાની પાસે રાખી ઓર8જનલ શાળામા ંપરત આપી દ!વાની રહ!શે. 

4. jયારબાદ Cયાર! શાળામા ંતમામ બા] � ૂ̂ યાકંનકારો 'ારા � ૂ̂ યાકંનની કામગીર8 3ણૂ# થઈ lય jયારબાદ 

શાળાના ��ુય િશ�ક! બા] � ૂ̂ યાકંન 'ારા લખાયેલ માcસ#વાળ8 િKટઆઉટ સી.આર.સી.કો.ઓ.ને આપવાની 

રહ!શે. 

5. સી.આર.સી.કો.ઓ.એ બા] � ૂ̂ યાકંનકાર 'ારા લખાયેલ માcસ#વાળ8 િKટઆઉટની 100% ચકાસણી કર8ને 

તમામ શાળાના ફોમ# એકિDત કરવાના રહ!શે.jયારબાદ ચકાસણી કર!લ િKટઆઉટ બીટ Bપુરવાઇઝર�ીન ે

આપવાની રહ!શ.ે 

6. બીટ Bપુરવાઇઝર�ીએ ફોમ#ની ચકાસણી કયા# બાદ તે ફોમ#ની ડ!ટા એKL8 માટ! ? તે ઝોનના ઓપર!ટરને 

આપવાના રહ!શ.ે 

7. ઝોન ઓપર!ટર 'ારા આ તમામ ફોમ#ની ડ!ટા એKL8 તાjકા%લક કરવાની રહ!શે. 
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8. િવ)ાથ*ઓના થયેલ � ૂ̂ યાકંનના pણુની ધોરણવાર એKL8 કરવા માટ!�ુ ંસમયપDક નીચે �જુબ રહ!શે. 
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24.10.2018 qધુવાર 3 થી 5 પયા#વરણ 27.10.2018 

24.10.2018 qધુવાર 6 થી 8 િવ5ાન 27.10.2018 

25.10.2018 prુુવાર 5 asેt 29.10.2018 

25.10.2018 prુુવાર 6 થી 8 asેt 29.10.2018 

26.10.2018 vwુવાર 5 @હKદ8 30.10.2018 

26.10.2018 vwુવાર 6 થી 8 @હKદ8 30.10.2018 

27.10.2018 શિનવાર 6 થી 8 સ=ંxૃત 01.11.2018 

29.10.2018 સોમવાર 6 થી 8 સા.િવ. 01.11.2018 

30.10.2018 મગંળવાર 3 થી 5 pજુરાતી 02.11.2018 

30.10.2018 મગંળવાર 6 થી 8 pજુરાતી 02.11.2018 

01.11.2018 prુુવાર 3 થી 5 ગ%ણત 03.11.2018 

01.11.2018 prુુવાર 6 થી 8 ગ%ણત 03.11.2018 

બા] � ૂ̂ યાકંનકાર! 25% િવ)ાથ*ઓના ફોમ#ની ડ!ટા એKL8 માટ! નીચેના ઓપર!ટનz સપંક# કરવાનો રહ!શે, 

ઝોન વોડ# નામ નામ સપંક#  નબંર 

ઉ{ર  ઠ}રબાપાનગર,નરોડા,�@ુઠયા,નરોડા,સરસ3રુ,સરદારનગર, ઈ~Kડયા 

કોલોની,xુબેરનગર. 

ઝીનલબેનચૌહાણ ૭૬૦૦૫૯૪૭૯૯ 

૯૫૧૨૦૦૯૪૭૭ 

દ%�ણ લાભંા,કાકંર8યા,વટવા,બહ!રામ3રુા,દાણીલીમડા,હાથીજણ,મણીનગર, 

નારોલ,ઇસન3રુ. 

રચનાબેન મહ!તા ૯૪૦૮૮૭૨૪૯૭ 

૯૦૯૯૯૧૦૧૩૯ 

3વૂ#  કા�3ુરુ,અમરાઇવાડ8,ઓઢવ,રાજ3રુ,બા3નુગર,ખોખરા. �ધાબેન રાઠોડ ૯૭૧૪૭૬૪૦૯૦ 

પિ�મ વાસણા,નારણ3રુા,એ%લસ�ીજ,સાબરમતી,નવાવાડજ. લતાબેન યાદવ  ૯૭૧૨૯૬૫૮૦૨ 

મ;ય અસારવા,જમાલ3રુ,ખા@ડયા,શાહ3રુ,દર8યા3રુ, �ૂધે�ર, %ગરધરનગર. સોનલબેનસઘંાણી 

=વીટ8બેન સોની 

િવજય રાઠોડ 

૯૩૭૭૯૬૨૬૫૦ 

૯૪૨૮૨૬૭૩૧૯ 

૯૭૧૨૯૬૩૭૦૧ 
@હKદ8 

ઉ�ૂ#  

તમામ @હKદ8 ઉ�ૂ#  �	િુન ાથિમક તથા ઉ�ચતર ાથિમક શાળાઓ  

 

™tUÄ :- W…htuf‚ Œhuf rð»tÞ™e …heûtt ÷eÄt ƒtŒ ‚u rð»tÞ™t „wý™e zuxt yuLxÙe þY Útðt™e ‚the¾Úte 3 

rŒðË{tk …qýo fhðt™e hnuþu.  

 

‚t.24-10-2018         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 

 


