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

ક સવ િશ ા અભયાન ારા શાળામા ંઅ યાસ કરતા બાળકોના નામ સ હતનો ઓનલાઈન ડટાબેઝ 
Aadhar Enable DISE િસ ટમ વષ ૨૦૧૨-૧૩ થી કાયરત 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 છોડ  જતા બાળકોને ફર  શાળામા ં દાખલ કરવા, દ યાગં બાળકોને 
સહાય, કોલરશીપ આપવા તથા ણુો સવ દર યાન દરક બાળક  ુOMR બેઝ લિનગ લેવલ મા મુ 
પડ તે માટ ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.આ માટનો ડટા મા  આધાર એનેબલ ડાયસમાથંી લેવામા ં
આવે છે. 
  આધાર એનેબલ ડાયસ તગત ધોરણ-૧ થી ૧૨ મા ં અ યાસ કરતા ં બાળકોની મા હતી 
સાચી,સચોટ, લૂર હત,ર યલ ટાઈમ અને અ તન મળ  રહ તે હ થુી ચા  ુવષ ૨૦૧૭-૧૮ થી દરક 
શાળા ક ાએથી જ ઓનલાઈન એ  અને અપડશનની કામગીર  કરવાની રહશે.આ કામગીર  અ વયે 
દરક શાળાએ (૧) ધોરણ -૧ મા ંનવો વેશ મેળવેલ બાળકોની મા હતીની એ  (૨) ગત વષ એ  
કરલ બાળકોની મા હતી ુ ંઅપડશન અને (૩) અ ય શાળામાથંી વેશ મેળવેલ બાળકોની એ   
કરવાની થાય છે,        
  આ કામગીર  કરવા માટ દરક શાળાએ Username મા ંશાળાનો ૧૧ કનો ડાયસ કોડ અને વન ટાઈમ 
પાસવડ:- ssa@123 થી લોગીન કર ને કામગીર  કરવાની રહશે.ઓનલાઈન વેબસાઈટ ઉપર શાળા ક ાએથી 
કવી ર તે કામગીર  કરવાની રહશે. તે ગેની િવ તૃ હ પ www.ssagujarat.org/aadhaarenableddise વેબસાઈટ 
પર કૂલ છે.  
  બાળકની Insert/Update/Track કરવા નીચે દશાવેલ  તે ધોરણ પર લક કરો. 
 આ લ ક પર લક કરવાથી શાળા ક ાએથી અ ય શાળામાથી આપની શાળામા બાળકો નો 
ડટા ા  સફર કરવાની કામગીર  હાલ કરવાની રહશે તથા નવી એ  કામગીર  જયાર Insert ુ ં
ઓપશન  લી  ક શ  થાય  યારબાદ કરવાની રહશે.  

ધો ૧ થી ૫ ની  શાળા હોય તો ધો ૫ ના બાળકોને ધો ૬ થી ૮ ની અ ય શાળામા ં ા  સફર 
કરવા માટ ૬ થી ૮ ની શાળાના ડાયસ કોડથી લોગીન કર ુ.ં ધો ૬ સીલેકટ કર   શાળામાથંી આવેલ 
હોય તે શાળા ના બાળકનો આુઈડ  નબંર અથવા તે શાળા ના ડાયસ કોડથી  સચ કર  ત ેબાળકોને 
આપની શાળામા ં ા  સફર કરવા માટ ધોરણ અને વેશ નબંર (GR No) Update  કરવા  ુરહશે. 

બધં થયેલ શાળાના બાળકોને / અ ય શાળામાથંી આવેલ બાળકોને આપની શાળામા ા  સફર 
કરવા માટ આપનીશાળા  ુ લોગીન કર   તે ધોરણ પર લક કર  બધં થયેલ શાળાના/અ ય 
શાળાના ડાયસ કોડ થી અથવા બાળકનો આુઈડ  નબંર થી સચ કર  તે બાળકોનો વેશ નબંર (GR 

No) આપી આપની શાળામા ં ા  સફર કરવાના રહશે . જો બાળક યાદ મા ના હોય તો બાળક નો નુીક 
આઇડ  થી સચ કર  શોધી બાળકોન ે ા  સફર કરવાના રહશે. 
લાસ માણે બાળક નો ડટા Update કરવા નીચે દશાવેલ Enrollment ની લ ક પર લક કરો. 
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આ લ ક પર લક કરવાથી શાળા ક ાએથી શાળામા ંચાલતા તમામ ધોરણ વાઇસ  બાળકો 

નો ડટા ના તમામ કોલમ ની િવગતો બાળકો ના વાલી પાસે થી મેળવી દશાવી અપડશન ની 
કામગીર  કરવાની રહશે.  

- જ મ તાર ખ/ વેશ તાર ખ વ ચે ઓછામા ંઓછો ૫ વષનો તફાવત અિનવાય છે.જો તેમ ન હ 
હોય તો વેશ તાર ખ REJECT કર  લે ક બતાવવામા ંઆવશે,  

- વષ 2016-2017 ની હાજર )દવસમાં(  બાળકની ુલ હાજર  દશાવવાની રહશે. 
- િશ ણ ુ ં મા યમ શાળા જુરાતી માટ (૩) એક લખ ુ,ં હ દ  માટ (૪), મરાઠ  માટ (૧૦), 

તમીલ માટ (૧૬), ઉ ૂ માટ (૧૮), ે  માટ (૧૯), લખ ુ,ં 
- વષ 2017-2018 માટ બાળકની થતી મા ંજો બાળક  તે  શાળામા ંઅ  યાસ કરતો હોય તો (૧) 

એક લખ ુ,ં જો બાળક શાળામાથંી અ  ય/બી  શાળામા ંઅ  યાસ અથ ગયેલ હોય તો (ર) બે 
લખ ુ,ં  જો બાળક શાળામાથંી ઉઠ  ગયેલ હોય તો (૩) ણ લખ ુ ંઅને જો બાળક ૃ   ુપામેલ 
હોય તો (૪) ચાર લખ ુ.ં 

- બક Details ની મા હતી ના હોય તો ઝરો (0) Enter કર .ુ 
- બક ુ ંનામ ક  શાખા ુ ંનામ ના હોય તો NIL Enter કર  ુ
- IFSC કોડ )૧૧ કનો(  ના હોય તો ઝરો (૦) Enter કર .ુ 
- ભારત સરકારનો આધાર .ુઆઈ.ડ . Ð ૧૨ કનો ના હોય તો  (૦) Enter કર  ુ
- બાળકોનો ડટા  તે શાળાના રકડ સાથે ખરાઇ કર ને જ અપડટ કરવો. 
- લા  ુના પડતી તમામ િવગતો ( હા = ૧,ના= ૨) મા ંદશાવવાની રહશે.  

Aadhar Enable DISE તગત એ  માટ વ  ુિવગતો ણવા માટ નીચે દશાવેલ ઝોનના 
ઓપરટરનો ઑફ સ સમય (૧૦:૩૦ થી ૬:૦૦) મા ંસપક કરવો. 

મ ઝોન ુ ંનામ નામ સપંક નબંર 
૧ ઉ ર ઝીનલ ચૌહાણ ૭૬૦૦૫૯૪૭૯૯  
ર દ ણ રચના મહતા ૯૦૯૯૯૧૦૧૩૯ 
૩ વૂ  ઝીનલ ચૌહાણ ૭૬૦૦૫૯૪૭૯૯  
૪ પિ મ લ ા યાદવ ૯૭૧૨૯૬૫૮૦૨ 
૫ મ ય વીટ બેન સોની ૯૪૨૮૨૬૭૩૧૯ 
૬ હ દ  ઉ ૂ િવજય રાઠોડ  ૯૭૧૨૯૬૩૭૦૧ 

શાળાના લોગીન ગે ટકનીકલ ો લેમ માટ રા શભાઈ પટલ ૯૭૧૨૯૬૩૭૦૮ પર સપંક 
કરવો. આથી તમામ િુન.શાળાઓના ુ ય િશ ક ીઓને શાળા ક ાએ ઓનલાઈન નવા બાળકોની 
એ  અને અપડશનની કામગીર  તા.ર૫/૦૮/ર૦૧૭ ધુીમા ં ણુ કરવા આદશ કરવામા આવ ેછે. 
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