
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k.84 ‚t.08-10-2021 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ :- r™ct 3.0(FLN) yk‚„o‚ ftu»to {tuzÞw÷ 1 y™u h ™e xu÷eftuLVhLË{tk rþûtftu y™u 

{wÏÞ rþûtftu™u òuzðt ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o :- ¢{tkf : SËeEythxe/‚t÷e{/2021-22/27118-60 ‚t.07-10-2021 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuõ‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk 

fu, r™ct 3.0(FLN) yk‚„o‚ ftu»to {tuzÞw÷ 1 y™u h ™e xu÷eftuLVhLË™wk ytÞtus™ ‚t.11-10-

2021 ‚Útt ‚t.12-11-2021™t htus Ëðthu 11-00 Úte 12-00 f÷tfu  ƒtÞËu„ ðkŒu „wsht‚ 

[u™÷-5  …h fhu÷ Au. yt W…htk‚ Sytu xeðe,zeË xeðe™t {tæÞ{Úte  Sðk‚ «Ëthý òuE þftþu.  

 

‚the¾ {tuzÞw÷ / ftuËo 

‚t.11-10-2021 Cource-01   

GJ_FLN r{þ™™tu …rh[Þ ( NISHTHA FLN) 

‚t.12-10-2021 Cource-02   

GJ_ût{‚t ytÄtrh‚ rþûtý ‚hV «Þtý ( NISHTHA FLN) 

 

 

 

‚t.08-10-2021         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

   þtË™trÄfthe 

 

™tUÄ :- ytÚte BÞwr™. þt¤t™t ‚{t{ {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu yt…™e þt¤t™e ykŒh 

rðãtÚteo ‚Útt þt¤t {txu ftuE…ý «fth™wk Œt™ , ËntÞ fu yLÞ þiûtrýf ftÞo {txu Mði.ËkMÚtt 

f÷ƒ fu Ët{trsf {nt™w¼tðtu Ëk…fo fhu íÞthu ‚uytu™tu …ºt ÷E™u {wÏÞ rþûtfu s {wÏÞ yturVË 

ytðe ™tÞƒ þtË™trÄfthe©e ztì.yrï™¼tE rºtðuŒe™u {¤ðwk. ËkMÚtt™t «r‚r™rÄ™u yºtu 

{tuf÷ðt ™ne.  
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   þtË™trÄfthe 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k.84-A ‚t.08-10-2021 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
����:  AADHAR  ENABLE DISE ����� 	
���� ���к��� ��� 2020-21 �� 

������ �к���� к���   ����. 

સદંભ�:  સમ� િશ
ા કચેર�, ગાધંીનગરના �માકં : સમ� િશ
ા / ૨૦૨૧ / ૩૩૪૧૯ 

તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૧. 

આથી તમામ  !િુન. શાળાના %&ુય િશ
કોને ઉપરો+ત િવષય અને સદંભ� અ/વયે જણાવવા2ુ ંક3 

AADHAR ENABLE DISE (ચાઈ5ડ 738ક9ગ િસ:ટમ) <ારા 8દ=યાગં બાળકોની મા8હતી એકિAત કરવામા ં

આવે છે. આ મા8હતીનો ઉપયોગ વષ� દર યાન િવિવધ CDિૃFઓ માટ3 કરવામા ંઆવે છે. 

શાળા ક
ાએથી કરવામા ં આવેલ ક3ટલાક 8દ=યાગં બાળકોની AADHAR ENABLE DISE ની 

એ/7�મા ં િવસગંતતા જોવા મળેલ છે. AADHAR ENABLE DISE મા ંમળેલ ડ3ટામા ંVI (IJKટ 
િત) મા ં

(૧) સLંણૂ� Nધ (TB) અને (૨) લો િવઝન (LV) બાળકોની સ&ંયા વP ુ જોવા મળેલ છે તથા અ/ય 

8દ=યાગંતા ધરાવતા બાળકોની સ&ંયાની એ/7� પણ થયેલ છે ક3 Q બાળકો ખર3ખર 8દ=યાગંતા ધરાવતા 

નથી. Qથી શાળા ક
ાએ 8દ=યાગં બાળકોની મા8હતીની Lનુઃચકાસણી કર�ને AADHAR ENABLE DISE 

મા ંશાળાના LOGIN  થી Tધુારો કર� અપડ3શન કરવા2ુ ંરહ3શે.જો િવUાથV 8દ=યાગં છે જ તો તે2ુ ંનામ 

કોઇપણ સજંોગોમા ંકમી ન કરDુ.ં  

બાળકોની એ/7� કરતા ંખાસ Xયાન રાખવા2ુ ંછે ક3 YES  અને NO ના ઓYશન  માટ3 અ2�ુમે 1 અને 

2 નબંરનો ઉપયોગ 8દ=યાગં બાળકો માટ3 લાZ ુપડશે. શાળામા ંભણતા બાળકો જો 8દ=યાગં ના હોય તો 

AADHAR ENABLE DISE મા ં99 નબંર થી એ/7� કરવાથી બાળક 8દ=યાગં નથી એવી એ/7� થશે અને 

જો બાળક 8દ=યાગં હોય તો કોલમ ન.ં ૨૩ મા ં8દ=યાગં બાળકની િવગતો ભરવાની રહ3શે. 

8દ=યાગં બાળકોના AADHAR ENABLE DISE મા ંઆપેલ કોડની િવગતો આ સાથે સામેલ રાખેલ 

છે. જો 8દ=યાગં િવUાથV આપની શાળામા ં હોય તો તે 8દ=યાગં િવUાથVની 8દ=યાગંતાના કોડ (CODE) 

%જુબ AADHAR ENABLE DISEમા ંકર3લ એ/7�ની મા8હતીની ચકાસણી કર� શાળા ક
ાએ અપડ3શનની 

કામગીર� Lણૂ� કરવાની રહ3શે તથા અપડ3શન કર3લ 8દ=યાગં િવUાથVઓની સ&ંયાની મા8હતી 8દન–3 તમારા 

CRC-CO મારફતે Q-તે ઝોનના URC-CO ને મોકલી આપવાનીસ રહ3શે. 	
���� ���� !"�� #�	$�� 

#�%& '(�� ш���#� '��� IED �� ���ш.% �ш/к � � 0(1.�234к&%��1 �$к�� '(�� 

2�����#� '�1 51.   
 

7�8�� : 	
���� ���к��� к&%&��� к�8 

 

‚t.08-10-2021         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

   þtË™trÄfthe 

 



CODE No. Name of Disability ���������	
� ��
1 Blindness સ�ંણુ� �	
ટહન 
2 Low-vision અ�પ�	
ટ
3 Hearing Impairment �વણમદંતા 
4 Speech disability વાચા અને ભાષાની �દ�યાગંતા
5 Locomotor Disability શાર�રક હલન-ચલનની �દ�યાગંતા
6 Mental Illness માનિસક બીમાર 
7 Learning Disabilities શીખવામા ં�દ�યાગંતા 
8 Cerebral Palsy મગજનો લકવો
9 Autism *વલીનતા 

10 Multi Disability બ+ુ�દ�યાગંતા 
11 Leprosy Cured ,ુ
ઠરોગમાથી સા/ થયેલ 
12 Dwarfism ઠ0ગણાપ1ુ ં
13 Intellectual Disability બૌિધક �દ�યાગતા 
14 Muscular Dystrophy *ના4ઓુની િવ,ૃિત 
15 Chronic Neurological conditions દઘ�કાલીન 8ાનત9ંીય બીમાર  
16 Multiple Sclerosis બ+ુિવધ *કલેરોિસસ
17 Thalassemia થેલેસેિમયા 
18 Hemophilia ર:ત;ાવ
19 Sickle Cell disease એનેમીયા
20 Acid Attack victim એસીડ +ુમલાનો ભોગ બનેલ
21 Parkinson's disease કંપવાત

IED & IEDSS ����� ������ ��� ����������� ����


