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આધાર ડાયસમાાં એન્ટ્રી 

 ssagujarat.org ની વેબસાઇટ ઓપન કરવી. 

 ત્યાર બાદ Child Tracking System પર ક્લિક કરવ ું  

 ત્યાર બાદ Login પર ક્લિક કરવ ું 

 Application Login માું ય ઝરનેમ- શાળાનો ડાયસ કોડ અને પાસવડડ- તમે ગયા 

વર્ષે ચેન્જ કરેિ હોય તે નાખી ઓપન કરવ ું.  

  
  
Total Student  New Entered Student  Update Student    Tracked Student  UnTracked Student 

ઉપરોલત દશાડવિે સસમ્બોિમાું View Details પર ક્લિક કરતા ડેટા ડાઉનિોડ કરી શકશો. 

BLOCK MIS – PATDI (PATEL JAYANT P) 



મ ખ્ય પેજ પર જવા માટે   

Manage Student માું ધોરણ-૧ ની નવી એન્રી, ધોરણ-ર 

થી ૧ર ના સવદ્યાર્થીઓને અપડેટ કરવા, ધોરણ- ર થી ૧૨ ના 

LC િઇને બીજી શાળામાુંર્થી આવેિ બાળકોને રેક કરવા, LC 

િઇને ગયેિ બાળકોને ડડિીટ કરવા માટે Manage 

Student પર ક્લિક કરવ ું 

Enrollment પર તમે વર્ષડઃ ૨૦૧૨-૧૩ ર્થી ૨૦૧૮-૧૯ નો 

ડેટા ડાઉનિોડ કરી શકશો.  

U-DISE Reports ડાઉનિોડ કરવા માટે.    

 School Profile માું તમે આચાયડન  ું નામ,મોબાઇિ,ઇમેિ 

આઇ.ડી. અપડેટ કરવા માટે  

   Utility માું Transferred Student list જોવા માટે   

       Logout  ર્થવા માટે  

 

 

 

 



Manage Student  પર ક્લિક કરતા નીચે મ જબની સવન્ડો ઓપન ર્થશે. 

બાળકના UID(૧૮ અંક) પરર્થી સીધા બાળકની માડહતી અપડેટ કરી શકશો 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ધોરણ- ર થી ૮ ના 

બાળકોને Update 

અને   Track  કરવા 

અંહિ ક્લિક કરો. 

 

ધોરણ – ૧ ની 

New એન્ટ્રી 

કરવા અંહિ ક્લિક 

કરો  

ધોરણ- ૧ થી ૮ ના એક 

સાથે ૧૦ બાળકોનો ડેટા 

અપડેટ કરવા માટે અંહિ 

લિીક કરો  

 

અંહિ ગ્રીન  અને િાિ  બટન જોવા મળશે. 
  જો આપે ધોરણ-૧ થી ૧ર નો ડેટા તમામ વવગતો ભરી અપડેટ કરેિ િશે 
તો જે તે ધોરણની નીચે બટન  ગ્રીન થઇ જશે. 
   જો કોઇ એક પણ બાળકનો ડેટા અપડેટ કરવાનો બાકી િશે અને તમામ 
વવગતો ભરી નિી િોય તો     બટન બતાવશે. 
 નોંધઃ- તમામ ધોરણની નીચે  બટન થઇ જવ ાં જોઇ  

  

 

 



 Insert/Update/Track કરવા  

 

ઉપરોલત કોઇ પણ ધોરણ પર ક્લિક કરતા નીચે મ જબની વવન્ટ્ડો ઓપન થશે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

બાળકના UID (૧૮ 

અંક) પર થી રેક 

કરવા માટે 

 

શાળાના ડાયસ કોડ 

પરથી બાળકને રેક 

કરવા માટે  

જો બાળકનો UID નાંબર ના 

િોય િથવા LC માાં ખોટો નાંબર 

િખેિ િોય તો બાળકનો UID 

નાંબર શોધવા અંહિ ક્લિક કરો 

ધોરણ- ૧ ના બાળકની નવી એન્ટ્રી કરવા 

અંહિયા દશાાવેિ પાાંચ વવગતો ભરી 

Search પર ક્લિક કરવ ાં (ધો-ર થી ૧ર ની 

નવી એન્ટ્રી થઇ શકશે નિી જો કરવાની 

થાય તો બ્િોકના િોગીનમાાં થશે)  

 

બાળકની માહિતી 

Edit કરવા અંહિ 

ક્લિક કરવ ાં 

બાળકને Delete 

કરવા અંહિ ક્લિક 

કરવ ાં 



 

 EDIT પર ક્લિક કરતા નીચે મ જબની વવન્ટ્ડો ઓપન થશે. જે તમામ વવગતો 

ભરી Update બટન પર ક્લિક કરવ ાં જેથી ડેટા અપડેટ થઇ જશે.   

 

 

 

 

 



 

 ઉપરોલત ધોરણ નીચે દશાાવેિ સાંખ્યા પર ક્લિક કરતા નીચે મ જબ એક સાથે 

૧૦ બાળકોની વવગત ઓપન થશે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Select All કરી તમામ 

બાળકોની વવગતો ભરી 

એક સાથે ૧૦ બાળકોને 

અ૫ડેટ કરી શકો છો.  

 

જો બાળકનો UID નાંબર 

ના િોય િથવા LC માાં 

ખોટો નાંબર િખેિ િોય 

તો બાળકનો UID નાંબર 

શોધવા અંહિ ક્લિક કરો 

 

અહિ આપેિ વવગત District, Block, 

School, Student Name (માત્ર ત્રણ 

કેરેકટર િખવા દા.ત. RAMESH  િોય 

તો RAM) , DOB નાખી Search પર 

ક્લિક કરવ  

અંહિ આપેિ બાળક, વપતા, માતાન ાં નામ તથા અટક ના ખાનામાાં માત્ર ત્રણ કરેકટર નાખવા (દા.ત. RAMESH  

BHARATBHAI  GITABEN THAKOR િોય તો RAM,BHA,GIT,THA ) એમ વવગતો ભરી Search આપવ . આ 

ઓપશનથી મોટા ભાગે બાળકનો UID મળી જશે તો આ ઓપશનનો ઉપયોગ કરવો.  
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સરં ણ પ
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1. િવ તા
2. અગાઉ
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3. આ રા
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ચ કામ,િનબં
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ઈનામો સાથે
1. ી આલો
ભવન,  ુ દ
2. માકં: એસ

આથી તમામ 
યમ સરં ણ 
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ઈ િવ તા 
નો વાસ,લેપટો
ાઓને આકષક
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વેશ કરવો. 

યાપી પધ
ચ પધા બે ક
િનબધં પધા 2
વીઝ પધા ત

 

ઉપરો ત પધ
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પધાઓમા ંિવ
ય નો કરવા. 
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બધ લેખન અને
લાવવા માટની
થની ‘‘ સ મ ’
ોક િ પાઠ  
હ નો તા.28

સએસએ/ટ ટ /

િુન.શાળાન
સશંોધનસઘં,સ

આવે તે હ થુી
થનાર બાળક
ટોપ અને રોકડ
ક ઉપહાર,િસગ
મ આ વષ  પ

ધા છે. મા ં3
કટગર મા ં 
23 ભાષાઓમ
તા.01/07/20

ધાઓમા ંભાગ 

ગતવાર ચૂન
  

.   
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ને ો ર  
ની િસગા રુ 

’રા ય પધ
, એ સી ટુ

8/06/2018 ન
/3/2018/23

ના ુ ય િશ
સરં ણ ભવન
ી રા ય પધ
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