


ચાઆલ્ડ મુનનક અઆ.ડી. એ ૧૮ ંકનો શોમ છે. તેભાં શેરા ફે ંક યાજ્મના, ફીજા ફે ંક જીલ્લાનાં 
ત્રીજા ફ ેંક તારુકાનાં ને ચોથા ત્રણ ંક ગાભના ને ાંચભા ંફે ંક ળાાનો ંક છે. અભ શેરા ૧૧ ંક 
એ ળાાનો ડામવ કોડ છે. ને ફાકીનાં છેલ્લા ૭ ંક ફાકનો ક્રભ છે.

24 - 06 - 03 - 072 - 01 – 15 – 2 - 0069 
24 - STATE CODE (ફાક જ ેયાજ્મનો છે તે યાજ્મનો કોડ) 
06 - DISTRICT CODE (ફાક જ ેજીલ્લાનો છે તે જીલ્લાનો કોડ) 
03 - BLOCK CODE (ફાક જ ેતારુકાનો છે તે તારુકાનો કોડ) 
072 - VILLAGE CODE  (ફાક જ ેગાભની ળાાભાં બણતો શળે તે ગાભનો કોડ) 
01 - SCHOOL CODE (ફાક જ ેળાાભાં બણતો શળે તે ળાાનો કોડ) 
15 - STUDENT ADMISSION YEAR (ફાક જમાયે ળાા દાખર થમો શળે તે લષના છેરા ફે ંક.) 
2 - STUDENT GENDER ( MALE / FEMALE ) (ફાકની જાતી જ ેશળે તેનો કોડ)

0069 - STUDENT SERIAL NUMBER (ફાકની એન્ટ ર્ી જ ેક્રભભાં થળે તેનો નુક્રભ નંફય) 
   

શીં ઈદાશયણ તયીકે એક ફાકો ચાઆલ્ડ મુ.અઆ.ડી. અેર છે. તેભાં શેરા ફે ંક ૨૪ છે એ્રે 
યાજ્મ - ગુજયાત, ફીજા ફે ંક ૦૬ એ્રે જીલ્લો - ગાંધીનગય, ત્રીજા ફે ંક ૦૩ એ્રે ગાંધીનગય જીલ્લાનો ત્રીજા 
નંફયનો તારુકો એ્રે કરોર ને ચોથા ત્રણ ંક ૦૭૨ છે એ્રે કરોર તારુકાનું ૭૨ ભું ગાભ ને ાંચભા ફે ંક 
૦૧ એ્રે તે ગાભની શેરી ળાા વભજલી. છઠ્ઠા ફે ંક ૧૫ એ્રે તે ફાકનો ળાાભા ંપ્રલેળ ૨૦૧૫ ભા ંથમો તે 
દળાષલે છે. વાતભો એક ંક એ ૨ છે એ્રે તે કન્ટમા છે અઠભાં ચાય ંક એ ફાકનો નુક્રભ ફતાલ ેછે.

ચાઇલ્ડ યુનિક આઇ.ડી. િી સમજ



Aadhar Dise Gov. G.R. Letter



પત્રક ભરતી વખતે ધ્યાિમાાં રાખવાિાાં મુદ્દા
 દયેક ેઆજભા ં જીલ્લો, તારુકો, ક્રસ્્ય, ળાાનો ડામવ કોડ, ેઆજ 

નંફય રખલા.
ેઆજ નંફય ભા ં શેરા કયન્ટ્ ેઆજનો નફંય રખલો ને છી કુર 

ેઆજ રખલા. દા.ત. જો કુર ેઆજ ૬ શોમ તો શેરા ેઆજભા ંેઆજ નં. ૧ 
થી ૬, ફીજા ેઆજભાં ૨ થી ૬.... એભ રખલુ.ં
ગાઈના લષનું ન ે ચારુ લષનું શાજયી યજીસ્્ય ને પ્રલેળ 

યજીસ્્ય વાથ ે યાખો, અંભાની ભો્ા બાગની ભાહશતી અ ફે 
યજીસ્્યભાંથી બયલાની છે.
પોભષ વંૂણષ બયાઆ ગમા છી એ ભુખ્મ નળક્ષક ને એવ.એભ.વી. નાં 

ધ્મક્ષની વશીથી પ્રભાનણત થમેર શોલું જોઆએ. જો કોઆણ નળક્ષક 
તથા ન્ટમ ભુખ્મ નળક્ષકે પોભષ બયેર છે, તો તે/તેણીજની વશી દયેક 
ફાકના પોભષભા ં શોલા જોઆએ.
પોભષનાં દયેક ેઆજભાં કોઆ ખાના ખારી ન યાખલા. તથા કોઆ ખાનાભા ં
“-” ન રખલો.



પત્રક ભરતી વખતે ધ્યાિમાાં રાખવાિાાં મુદ્દા
 પોભષ જ્માં અંકડા દળાષલલાનાં છે તમાં રખલું નશીં ભાત્ર અંકડા જ રખલા. દા.ત. 

ફાકની જાતી / વાભાજીક જાતીભાં કુભાય-કન્ટમા થલા ઓ.ફી.વી. લગયે રખલુ ં
નશીં ભાત્ર તે નલકલ્નો કોડ જ રખલો. જભે કે, કુભાય ભા્ે ૧ ને કન્ટમા ભા્ે ૨ તથા 
વાભાજીક જાનતભાં વાભાન્ટમ (GENERAL) = ૧, નુવૂનચત જાનત (SC) = ૨, 
નુવનૂચત જનજાનત (ST) = ૩, વાભાનજક ને ળૈક્ષનણક યીત ે છાત જાનત 
(OBC) = ૪.

 જ ે કોરભભાં નલકલ્ તયીકે ૧ કે ૨ રખલાનાં શોમ તમાં “૦” ન રખલું. દા.ત. 
ફી.ી.એર. ની કોરભભાં ફાક જો ફી.ી.એર. શોમ તો ૧ નશીંતય ૨ રખલું ણ 
“૦” ન રખલું.

 ત્રક-૧ ભાં કોરભ નં.૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૮, ૨૦ ભાં “૦” ન રખલું.
 ભાહશતી જો ંગ્રેજીભા ં બયો તો તભાભ ભાહશતી ંગ્રેજીભાં જ બયલી. ડધ ુ પોભષ 

ગુજયાતીભા ં ને ડધુ પોભષ ંગે્રજીભાં ન બયલુ.ં ફની ળકે તો તભાભ અંકડા 
ંગ્રેજીભા ંજ રખલા.

 અંકડા લાંચી ળકામ તેભ સ્ષ્ટ યીત ેરખલા.
 ધો.૨ થી ૮ ભાં જ ેફાકો નલા અલ ેતેને ત્રક-૨ ભાં ન રખલા. તેન ેભાત્ર ત્રક-૩ 

જ રખલા.



પત્રકમાાં આપે કોમિી સમજૂતી
 (૧) ફાકનું નાભઃ- ળાાનાં યેકડષ  ભુજફ ફાકનું ૂરૂ નાભ રખો. જો ફાક 

દ્વાયા અધાય નંફય યજૂ કયલાભાં અવ્મો શોમ, તે ચોક્કવ નાભ અધાય કાડષ  
ભુજફ તથા પ્રલેળ યજીસ્્ય પ્રભાણે DCF પોભષભાં રખલુ.ં

 (૨) ીતાનું નાભઃ- નતાનું ૂરૂ નાભ રખો. જો ફાક નાથાશ્રભભા ંયશેતું શોમ 
તો ારકનું નાભ રખલું.

 (૩) ભાતાનું નાભઃ- ભાતાનું ૂરૂ નાભ રખો. જો ફાક નાથાશ્રભભાં યશેતું શોમ 
તો ારકનું નાભ રખલું.

 (૪) ્કઃ- ળાાનાં યેકડષ  ભુજફ ફાકની ્ક રખલી.

 (૫) શેનફ્ેળનનું નાભ (ગ્રામ્મ) થલા સ્થાનનક (ળશેયી) – 

   ગ્રામ્મ નલસ્તાયો ભા્ેઃ- ફાક જ્માંથી અલત ુશોમ તે ગાભ / લવલા્નું નાભ

   ળશેયી નલસ્તાય ભા્ેઃ- ફાક જ્માંથી અલતુ શોમ તે નલસ્તાયનું નાભ રખો.



પત્રકમાાં આપે કોમિી સમજૂતી
 (૬) અધાય મુ.અઆ.ડી. નંફયઃ- અ કોરભની ંદય ૧૨ અંકડાનો UIDAI દ્વાયા અલાભાં અલેર અધાય 

મુ.અઆ.ડી. નંફય રખલો. ભુક હકસ્વાભાં અ નંફય ઈરબ્ધ ન થામ તો અ કોરભ ખારી છોડી દેલી.

 (૭) જન્ટભ તાયીખઃ- અ કોરભની ંદય ફાકની ળાા યેકડષ  ભુજફ જન્ટભ તાયીખ રખલી.

 (૮) પ્રલેળ તાયીખઃ- અ કોરભની ંદય ફાકની ળાાભાં પ્રલળે ભેલેર તાયીખ રખલી.

અય.્ી.આ. એક્્ – ૨૦૦૯ પ્રભાણે પ્રલળે ફાફત

(૧) નલદ્યાથીઓનો પ્રલળે – પ્રલળેની તાયીખે જ ેફાકની ઉંભયનું ૬ઠંુ્ઠ લષ ુરુ થમું ન શોમ તેલા ફાકને વાભાન્ટમ યીત ે

પ્રાયંનબક ળાાભાં પ્રલેળ અલાભાં અલળે નહશ. તેભ  છતાં, જો ફાક ાંચ લષની ઉંભય ૂયી થમ ેપ્રલેળ ભેલલા 

ભાંગતું શોમ તો તેને પ્રલળે અલાભાં અલળે, યંતુ તેણે તે લષના જૂન ભહશનાની ૧રી તાયીખે ાંચ લષની ઉંભય ૂયી 

કયેરી શોલી જોઆળે.

(ય) ઉંભયના ુયાલા તયીકેના દસ્તાલેજો – જન્ટભ ભયણ ને રગ્ન વહ ષ્હપકેળન નધનનમભ, ૧૮૮૬ શેઠ જન્ટભનું 

પ્રભાણત્ર પ્રાપ્મ ન શોમ તમાયે નીચ ે ૈકીનો કોઆણ એક દસ્તાલેજ ળાાભાં પ્રલળેના શેતુ ભા્ે ફાકની ઉંભયના 

ુયાલા તયીકે ગણલાભાં અલળે –

(ક) શોનસ્્ર / વશામક નવષ ને ભીડલાઆપ (ANM) યનજસ્્ય યેકડષ

(ખ) અંગણલાડી યેકડષ

(ગ) ભાતાનતા થલા લારીએ ફાકની ઉંભય ંગે વોગંદનાભા ભાયપતે કયેરી જાશેયાત.



પત્રકમાાં આપે કોમિી સમજૂતી

 (૯) પ્રલેળ નંફયઃ- જ્માયે ણ ફાક ળાાભાં નલો પ્રલેળ ભેલે છે. તે ળાાના પ્રલેળ 
યજીસ્્યની ંદય નોંધામ છે. પ્રલેળ યજીસ્્યની ંદય દયેક ફાકને રગથી રગથી પ્રલેળ 
નંફય અલાભાં અલે છે. એ જ નભૂના ભુજફ DCF ભાં રખલુ.ં એલી નોંધ યાખલી કે, ફાક એ 
જ ળાાભાં એક લગષભાંથી ફીજા લગષભા ં ફઢતીથી પ્રલેળ ે તો તેને નલા પ્રલેળ તયીકે ગણલું ન 
જોઆએ.

 (૧૦) જાનતઃ- ફાકની જાનત કુભાય શોમ તો ૧ ને કન્ટમા શોમ તો ૨ રખો.

 (૧૧) વાભાનજક જાનતઃ- અ કોરભની ંદય ફાક જ ે વાભાજીક જાનતભાં અલતો શોમ તે 
વાભાનજક જાનત રખો. જભે કે, 

   વાભાન્ટમ (GENERAL) = ૧, નુવૂનચત જાનત (SC) = ૨, નુવૂનચત જનજાનત(ST) = ૩

વાભાનજક ને ળૈક્ષનણક યીતે છાત જાનત (OBC) = ૪.

 (૧૨) ધભષઃ- ફાકનો જ ેધભષ શોમ તો તેનો કોડ રખલો. જભે કે,

હશન્ટદુ શોમ તો – ૧, ભુનસ્રભ શોમ તો – ૨, નિસ્તી શોમ તો – ૩, ળીખ શોમ તો – ૪, ફૌધ્ધ શોમ તો
– ૫, જનૈ શોમ તો – ૬, ન્ટમ – ૭ એભ કોડ રખલો.



પત્રકમાાં આપે કોમિી સમજૂતી

 (૧૩) ળું ફાક ગયીફી યેખા શેઠ (BPL) છે. જો ફાક ગયીફી યેખા નીચે શોમ તો યાજ્મનાં અય.્ી.આ. 

નનમભો પ્રભાણે શા-૧ નહશ તો ના-૨ કોડ રખલો.

 (૧૪) લંનચત જૂથ – અ કોરભની ંદય ળું ફાક લંનચત જૂથભાં છે કે નશી તે રખો. અ લંનચત જૂથ યાજ્મના 

અય.્ી.આ. છે.નનમભો થલા રગ વયકાયના જાશેયનાભા દ્વાયા ફતાલલાભાં અલેર શોમ (અ કે્ેગયીની 

માદી (DCF) ભા ંદળાષલલાભાં અલી છે.) 

લંનચત જૂથ ફાફત

લંનચત જૂથભાં નીચે ભુજફનાં ફાકોનો વભાલેળ થળે. 

(૧) ઓબ્ઝયલેળનભાં શોમ તેલા (જ ેફાક નક્કી ન થઆ ળકે કે તે ુરૂ છે કે સ્ત્રી),

(૨) નાથ (તેના ભાતા-નતા કે ન્ટમ કોઆ વગા ન શોમ તેલા), 

(૩) જરેના કેદીના ફાકો, 

(૪) ળયીયનો લેાય કયતી સ્ ત્રીઓના ફાકો, 

(૫) બીખાયીના ફાકો.

ઈય ભુજફ ની કે્ેગયીભાં દળાષલતા શેરા ફાકની ખયાઆ કયલી.



પત્રકમાાં આપે કોમિી સમજૂતી

 (૧૫) ક્મા ધોયણભા ંભ્માવ કયે છે ? – ફાક લતષભાન / ચારુ ળૈક્ષનણક લષભા ં

જ ેધોયણભા ંભ્માવ કયતું શોમ તે રખો. જો ફાક ધોયણ-૧ કયતા નીચેના લગષભાં 

ભ્માવ કયતું શોમ તો ‘૦’ રખો.

 (૧૬) ગત લષ ભ્માવનું ધોયણઃ- ફાકે ગાઈના ળૈક્ષનણક લષભા ં ભ્માવ 

કમો શોમ તે વાભાન્ટમ યીત ેભ્માવભાં લતષભાન લગષ કયતાં એક ધોયણ ઓછંુ શોલુ ં

જોઆએ. જો કે, ભુક હકસ્વાઓભાં એ જ લગષ શોઆ ળકે છે. જો ફાકે ગાઈના લષ 

કયતાં નીચરા લગષભા ંભ્માવ કમો છે, તો છી ‘૦’ રખલુ.ં



પત્રકમાાં આપે કોમિી સમજૂતી
 (૧૭) જો ફાક ધોયણ-૧ ભાં ભ્માવ કયતું શોમ તો ગાઈના લષની નસ્થનતઃ- જો ફાક 

ધોયણ-૧ ભાં ભ્માવ કયતો શોમ તો ફાકના ગાઈના લષની ભાહશતી અો. અ પ્રશ્ન ભા્ે 

ચાય નલકલ્ો ઈરબ્ધ છે.

(૧) જો ફાક એ ળાાભાં જ ધો-૧ થલા ૂલષ પ્રાથનભકભાં ભ્માવ કયતુ ંશોમ.

(૨) જો ફાક ફીજી ળાાભાં ધો-૧ થલા ૂલષ પ્રાથનભકભાં ભ્માવ કયતુ ંશોમ.

(૩) જો ફાક ECCE / અંગણલાડી કેન્ટરભાં શાજય યશેર.

(૪) નથી (None) (જો ફાક વીધું ઘયેથી અલે છે.)

 (૧૮) ગાઈના લે ફાક કુર કે્રા હદલવ ળાાભાં શાજય યશેરઃ- ગાઈના ળૈક્ષનણક લષભાં 

કુર કે્રા હદલવ ફાક ળાાભાં શાજય યશેર. ફાકની શાજયી ૨૪૦ હદલવ કયતા લધુ ન શોલી 

જોઆએ. જો શાજયી ઈરબ્ધ ન શોમ તો અ કોરભભાં ‘૦’ રખલું.

 (૧૯) નળક્ષણનુ ંભાધ્મભઃ- નળક્ષણના ભાધ્મભ ભા્ે મોગ્મ કોડ રખો. જો ળાા ભાત્ર એક ભાધ્મભ 

નુવયે છે, તો તે ફધા જ નલદ્યાથીઓ ભા્ે વયખું યશેળે.



પત્રકમાાં આપે કોમિી સમજૂતી
 (૨૦) ળાહયયીક યીતે નલકરાંગઃ- જો ફાક કોઆ ણ યીતે નલકરાંગ છે તો તે ભા્ે મોગ્મ કોડ રખો.

રાગુ ડતું નથી = 0

વંૂણષ ંધ (Total Blind - TB) = 1

લ્ રનષ્ટ (Low Vision - LV) = 2

વાંબલાની ખાભી (Hearing Impairment - HI) = 3

ફોરલાભાં / લાણીની ખાભી (Speech Impairment/Problem - SI) = 4

ળાયીયીક ંગતા (Physically Handicapped/Loco motor - PH) = 5

ભાનવીક ક્ષનત (Mental Retardation - MR) = 6

ળીખલાની ક્ષભતા (Learning disability - LD) = 7

ભગજનો રકલો (Cerebral Palsy - CP) = 8

સ્લનરનતા (ોતાનાભા ંયચેરુ) (Autism) = 9

ફશુ નલકરાંગતા (Multiple Disability - MD) = 10

યક્તનત (Leprosy) = 11, ન્ટમ (Others) = 12



પત્રકમાાં આપે કોમિી સમજૂતી
 (૨૧) RTE એક્્ શેઠ ળુ ં ફાક ખાનગી ળાાભાં ભપત નળક્ષણ ભેલે છે?- ભાત્ર ખાનગી 

વશામ ન ભેલતી ળાાઓ ભા્ે રાગુઃ- RTE એક્્ – ૨૦૦૯ શેઠ પ્રલેળ દીઠ રઘુત્તભ 25% 
ફાકો ભપત નળક્ષણ ભેલી યહ્યા છે. જો ફાકે ઈય ભુજફ પ્રલેળ ભેવ્મો શોમ તો ૧(શા) નશી 
તો ૨ (ના) રખો. 

 (૨૨) નલનળષ્ટ જરૂયીમાત ધયાલતા ફાકોને અેર વુનલધાઃ- જો ળાાભાં નલનળષ્ટ જરૂયીમાત 
ધયાલતા ફાકને વુનલધા અેર છે. તો તેના ભા્ે મોગ્મ કોડ રખો. લધુભાં લધુ ફે વુનલધાઓ 
રખો. અ હકસ્વાભાં ફે કયતા લધુ વુનલધાઓ અેર શોમ તો ભાત્ર ફે ભશતલૂણષ વુનલધાઓ 
રખો.

 (૨૩) ાઠ્યુસ્તકોનો વે્ વંૂણષ ભપત અેર છે ? ગાઈના ળૈક્ષનણક લષભાં ળું ફાકે 
ાઠ્યુસ્તકોનો વંૂણષ વે્ ભેવ્મો શતો. અ હકસ્વાભાં અંનળક વે્ ઈરબ્ધ શોમ ણ વંૂણષ 
ાઠ્યુસ્તકોનો વે્ અલાભાં અલેર ન શોમ તો અ પ્રશ્નાલરીભાં ૨ (ના) રખો.

 (૨૪) કે્રા જોડ ગણલેળ અપ્મા છે ? અ કોરભભાં ગાઈના લષની ગણલેળ વંફંનધત ભાહશતી 
અો. અ હકસ્વાભાં પક્ત એક જોડ ગણલેળ ફાકને અેર છે તો ૧ રખો. જો ફે જોડ ગણલેળ 
અેર છે તો રખો. જો ગણલેળ અેર ન શોમ તો ‘૦’ રખો. ફાકને રાગુ ડતુ ન શોમ તો ૯૯ 
રખો. 



પત્રકમાાં આપે કોમિી સમજૂતી

 (૨૫) ભપત હયલશન ( ર્ાન્ટવો્ેળન) ની વુનલધા અેર છે ? જો ફાકન ેળાા દ્વાયા કોઆ 
ણ ભપત હયલશનની / ર્ ાન્ટવો્ેળનની વુનલધા અેર છે તો ૧ (શા) રખો. અ વુનલધા 
નલનળષ્ટ જરૂયીમાતલાા ફાકો (CWSN) તથા દૂયના નલસ્તાયોભાંથી અલતા ફાકો તથા 
નજીકભાં ળાા નથી એલા ફાકોને રાગુ ડે છે.

 (૨૬) ભપત નુયક્ષણ (એસ્કો ષ્) ની વુનલધા અેર છે ? જો ળાા દ્વાયા ફાકને ભપત 
નુયક્ષણની વુનલધા અેર છે તો ૧ (શા) રખો.

 (૨૭) ભપત છાત્રારમની (શોસ્્ેર) વુનલધા અેર છે ? ળુ ંફાકને ભપત છાત્રારમ (શોસ્્ેર) 
ની વુનલધા અેર છે. જો શા, તો તેનો મોગ્મ કોડ રખો.

 (૨૮) ળું ફાકે ખાવ તારીભભાં શાજયી અી છે ? જો ફાક ગાઈના લષ દયનભમાન ખાવ 
તારીભભાં શાજય યશેર છે ને તમાયે તારીભ ભેલે છે. નનલાવી થલા નફન નનલાવી તારીભ 
ભા્ે મોગ્મ નલકલ્ રખો. જો રાગુ ડતુ ંન શોમ તો ‘૦’ રખો.

 (૨૯) ળુ ં ફાક ઘય નલનાનું / ફેઘય છે ? ઘય નલનાના / ફેઘય રોકોન ે ક્માં તો ળેયીઓભાં 
યશેતા, વંસ્થાભાં થલા ન્ટમ સ્થોએ વૂતા શોમ તો તેનો થષ એ થામ છે કે તેભની ાવે 
યાનત્ર યોકાણ ભા્ે માષપ્ત યશેઠાણ નથી.



AADHAR DISE WEB PORTAL 
www.ssagujarat.org

અધાય ડામવની લેફ 
વાઆ્ ય જલા ભા્ે શીં 
ક્રીક કયલુ.ં

શી ડરેવ ફાયભાં www.ssagujarat.org
્ાઆ કયી એન્ટ્ય પ્રેવ કયલુ.ં



LOGIN SCREEN

નજલ્લા કક્ષા, બ્રોક કક્ષા ને ળાા 
કક્ષાનું રોગીન કયલા ભા્ે મુઝય નેભ 
ને ાવલડષ  એન્ટ્ય કયલો.



Block Level Data Entry
Patrak - 1

ધો.૧ ના ં (નલા પ્રલેળ ાભેર)  
નલદ્યાથીઓની એન્ટ ર્ી ભા્ે શીં 
ક્રીક કયો.



Hard Copy Patrak - 1



Block Level Data Entry
ત્રક-૧ ભાં ક્રીક કમાષ ફાદ ળાાની ંદય જલા ભા્ે ળાાનો ૧૧ ંક 
નો ડામવ કોડ એન્ટ્ય કયીન ે કીફોડષ  યની ્ેફ કી ને પ્રેવ કયળો એ્રે 
Cluster Name, Village Name, School Name અો અ 
અલી જળ.ે થલા ક્રસ્્ય વંદ કયીન ે છી ળાાની માદીભાં જ ે
ળાાભાં એન્ટ ર્ી કયલી શોમ તે ળાાને વંદ કયી ન ેGo ફ્ન ય ક્રીક 
કયલું.



Block Level Data Entry
શીં તભે જ ે ળાાભા ં
છો તે ળાાનો ડામવ 
કોડ ફતાલળે.

શીં તભે જ ે ળાાભા ં
છો તે ળાાનુ ં નાભ 
ફતાલળે.

ફાકની એન્ટ ર્ી 
વુધાયલા ભા્ે 
શીં ક્રીક 

ફાકની એન્ટ ર્ી ખો્ી થઆ શોમ 
તો એન્ટ ર્ી ને ડીરી્ કયલા શીં 
ક્રીક કયલું.

ળાાભાં એન્ટ્ય થમા ફાદ ફાકની 
એન્ટ ર્ી ભા્ેનંુ પોભષ અલળે. તેભાં 
ભેન્ટમુર બયેર ત્રકભાં અલેર ભાહશતી 
કોરભ ભુજફ એન્ટ્ય કયલી ને વેલ 
ફ્ન ય ક્રીક કયલું એ્રે ફાકની 
એન્ટ ર્ી વેલ થળે.



Block Level Data Entry

શીં વેલ કયેર ફાકોની એન્ટ ર્ી ફતાલળે. 
તેભાં જ ે શેરો ક્રભ છે તે છેલે્લ કયેર એન્ટ ર્ી 
વભજલાની. એ્રે કે શીં ૩૧ ફાકોની માદી 
ફતાલે છે તેભાં શેરા નંફયનો ફાક છે તે ૩૧ 
ભી નંફયનો ક્રભ થલા છેલે્લ જ ેએન્ટ ર્ી કયી શળ ે
તે ફતાલળ.ે Target એ્રે કુર ફાકોની 
વંખ્મા ન ેCompleted Entry એ્રે કુર 
ફાકો ૈકી જ ે્ રા ફાકોની એન્ટ ર્ી ૂણષ થળ ે
તે ભુજફ ફતાલળે. શીં ૩૧ કુર ફાકો છે તે 
તભાભની એન્ટ ર્ી થઆ ગમેર છે એ્રે ફંનેભાં ૩૧
– ૩૧ ફતાલે છે.



Block Level Data Entry
Patrak - 2

ધો.૨ થી ૮ નાં (ળાાભાં બણતા)  
નલદ્યાથીઓની ભાહશતી ડે્ કયલા 
ભા્ે શીં ક્રીક કયો.



Hard Copy Patrak - 2



Block Level Data Entry
Patrak - 2

ત્રક-૨ ભાં ક્રીક કમાષ ફાદ ળાાની ંદય જલા ભા્ે ળાાનો ૧૧ ંક 
નો ડામવ કોડ એન્ટ્ય કયીન ે કીફોડષ  યની ્ેફ કી ને પ્રેવ કયળો એ્રે 
Cluster Name, Village Name, School Name અો અ અલી જળે. 
થલા ક્રસ્્ય વંદ કયી છી Village Name વંદ કયીન ે છી 
ળાાની માદીભાં જ ેળાાભાં ગ્રેડ કયલું શોમ તે ળાાને વંદય કયી 
ન ેPage Number કોરભભાં ૧ અી ને Go ફ્ન ય ક્રીક કયલુ.ં આેજ 
નંફય નશીં રખો તો યેકડષ  ફતાલળે નશીં.



ગ્રેડ ભા્ે ળાાની ંદય જળો એ્રે નીચે ભુજફનું ત્રક જોલા ભળ.ે તેભા ં જ ે કોરભ ખારી છે તે બયલાની તથા જ ે કોરભભાં વુધાયો શોમ તો તે 
કયલાનો. યંત ુજ ેકોરભ ગે્ર કરયની છે તે કોરભભા ંવુધાયો થળ ેનશીં. કોરભ ન.ં૩૦ ભાં જો ફાક તેજ ળાાભાં શોમ તો-૧, ળાાભાંથી જતો યશે તો-૨, 
ળાાભાંથી ઈઠી જામ (ડર ો અઈ્) ન્ટમ કોઆ ણ ળાાભા ંન જામ તો-૩ ને ફાક ભૃતમ ુાભે તો-૪ નંફય અલો.
ભાત્ર વયકાયી ળાાઓ ભા્ેઃ-
અ ત્રકભભા ંજો ફાક ર્ ાન્ટવો ષ્ થલા એસ્કો ષ્ની વુનલધાનો રાબ રેતું શોમ તો ‘૧’ નશીં તો ‘૨’ નંફયનો કોડ નુક્રભ કોરભ નં. ૨૫ ને ૨૬ ભાં 
રખલો. તથા ગણલેળભા ંએક જોડ ભા્ે-1, ફે જોડ ભા્ે-2, ને નથી તો ‘9’ ને રાગ ુડતું ન શોમ તો ‘99’ કોડ રખલો. તભાભ યેકોડષ  ગ્રેડ થમાફાદ
Submit ફ્ન ય ક્રીક કયલું એ્રે યેકોડષ  વેલ થઆ જળ.ે ડાફી ફાજુ ્ીક ભાકષ  શળ ેતોજ વલે થળ ેએ્રે તે જોઆને છી વેલ  કયલું.
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ધો.૨ થી ૮ નાં નલદ્યાથીઓ કે જ ે
ન્ટમ ળાાભાંથી અલેર શોમ 
થલા ગાઈના લષભાં ફાકની 
એન્ટ ર્ી યશી ગમેર શોમ તો તેલા 
ફાકોની એન્ટ ર્ી કયલા ભા્ે શીં 
ક્રીક કયલું.



Hard Copy Patrak - 3



ત્રક-૩ ભાં ક્રીક કમાષ ફાદ ળાાની ંદય જલા ભા્ે ળાાનો ૧૧ ંક 
નો ડામવ કોડ એન્ટ્ય કયીન ે કીફોડષ  યની ્ેફ કી ને પ્રેવ કયળો એ્રે 
Cluster Name, Village Name, School Name અો અ 
અલી જળ.ે થલા ક્રસ્્ય વંદ કયીન ે છી ળાાની માદીભાં જ ે
ળાાભાં એન્ટ ર્ી કયલી શોમ તે ળાાને વંદ કયી ન ેGo ફ્ન ય ક્રીક 
કયલું.

Block Level Data Entry

Patrak - 3
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શીં તભે જ ે ળાાભાં 
છો તે ળાાનું નાભ 
ફતાલળ.ે

શીં તભે જ ે તારુકાનું 
રોગીન કયળો તે 
તારુકાનું નાભ 
ફતાલળ.ે

અ નલબાગભાં ન્ટમ ળાાભાંથી ફાકને ળોધીને તભે જ ે
ળાાની ંદય છો તેભાં રેલા ભા્ેનો છે. શીં ફાકન ેળોધલા 
ભા્ેનાં ત્રણ નલકલ્ો અેર છે. (૧) School Dise Code
(૨) Child UID થલા (૩) ભેન્ટમુર યીત.
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શીં તભે જ ે ફાકોન ે ર્ ાન્ટવપય કમાષ છે તેની માદી ફતાલળ.ે જો કોઆ 
ફાક બૂરથી ખો્ુ ર્ ાન્ટવપય થઆ જામ તો ડીરી્ી x નલકલ્ અેર છે. 
તમાં ક્રીક કયલાથી ફાક ોતાની ભૂ ળાા (કે તભે જ ે ળાાભાંથી 
ફાકને ર્ ાન્ટવપય કમો છે તમાં) જતો યશેળે.



ળાાનાં ડામવ કોડ દ્વાયા 
ફાકને ળોધલો

Search By School Dise
Code
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શીં ળાાનો ૧૧ કંનો ડામવ કોડ રખીન ે
એન્ટ્ય કયળો એ્રે જીલ્લો, તારકુો, ગાભ ન ે
ળાાનુ ં નાભ અલી જળે. છી ફાક ક્મા 
ધોયણનું છે ત ે ભુજફ ધોયણ વંદ કયીન ે
Show ફ્ન ય કરીક કયળો એ્રે જ ે ત ે
ધોયણનાં ફાકો ફતાલળે.



ફાકનાં ચાઆલ્ડ મુ.અઆ.ડી. 
દ્વાયા ફાકને ળોધલો

Search By Child UID
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શીં ફાકનો ૧૮ કંનો ચાઆલ્ડ મુ.અઆ.ડી. 
કોડ રખીન ે એન્ટ્ય કયળો એ્રે જીલ્લો, 
તારકુો, ગાભ, ળાાનુ ં નાભ ન ે ફાક જ ે
ધોયણભાં ભ્માવ કયતુ ંશળે તનેું ધોયણ તથા 
ચાઆલ્ડ મુ.અઆ.ડી. ભુજફ ફાકનો યેકડષ  નીચ ે
અલી જળે. 
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અ ફાકન ે ર્ાન્ટવપય કયલા ભા્ે શીં ક્રીક 
કયળો એ્રે New GRNO નું ખાનુ ં ખરુી 
જળે. તેભાં નલો જી.અય. (શાર ફાક જ ે
ળાાભા ં બણ ે છે ત ે ળાાનો) નફંય નાખી 
Transfer ફ્ન ય ક્રીક કયળો એ્ર ે
ફાકની માદી જભણી ફાજુની ફાકની 
માદીભાં અલી જામ એ્રે વભજલુ ં કે તે ફાક 
તભ ેજ ેળાાભા ંછો તેભા ંઅલી ગમો.

 અ ખાનાભા ંજ્માયે ફાકની માદી ખૂફ લધાયે 
શોમ તમાયે જ ે ફાકન ે ળોધલો છે તે ફાકનુ ં
નાભ રખળો એ્રે તાતકાનરક જો શળ ેતો અલી 
જળે.



ભેન્ટમુર યીતથી ફાકને 
ળોધલો

 Manual Search
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જ્માયે ફાકનો ચાઆલ્ડ મુ.અઆ.ડી. કોડ, ળાાનો ડામવ કોડ ઈરબ્ધ 
ન થામ તમાયે ફાક જ ેજીલ્લા, તારુકો, ગાભ, ળાાભાંથી અલે તે જીલ્લો, 
તારુકો, ગાભ, ળાુ ં નાભ વંદ કયીને છી ફાક જ ે ધોયણભાં છે તે 
ધોયણ વંદ કયીને Show ફ્ન ય ક્રીક કયળો એ્રે તે ધોયણભા ં
જ ે્ રા ફાકો શળે તે ફતાલળે. તેભાંથી તભાયે જ ેફાક જોઆએ છે તે શોમ 
તો ર્ ાન્ટવપય કયલો.



ળાાનાં ડામવ કોડ, 
ચાઆલ્ડ મુ.અઆ.ડી. તથા 

ભેન્ટમુર યીતથી ફાક ન 
ભે તો ?
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અગ ફતાલેર કોઆ ણ યીતથી ફાક ન ભ ેતમાયે 
શીં કરીક કયલુ.ં અ નલકલ્ભા ંળાની ંદય જઆન ે
ત્રક-૨ કોરભ નં.૩૦ ભા ં૨ નંફય અેર ન શોમ તલેા 
ફાકોની માદીભાં ળોધળે. જો ત ે ફાકની એન્ટ ર્ી 
ખયેખય થમેર શળે તો ફતાલળે. નશીં તો જભણી ફાજુ 
''જો યેકડષ  ન ભે તો ફાકની New Entry તયીકે 
એન્ટ ર્ી કયલા શીં ક્રીક કયો.'' તમા ં કરીક કયીન ે
ફાકની નલી એન્ટ ર્ી કયલી.
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ળુ ં ફાક નથી ભતુ ં ? ય કરીક કયળો એ્ર ે અ 
ભેવેજ ફોકવ અલળ ે તેભાં ફાક નાભના પ્રથભ ત્રણ 
ક્ષય એન્ટ્ય કયીન ે Search Student ફ્ન ય 
કરીક કયલું.
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જભે કે શીં Jay નાભ રખ્મું છે તો જમ નાભની શેરા, લચ્ચે કે 
છેલે્લ અલળે તે ફધા નાભો ફતાલળ.ે અ માદીભાં જો ફાક ભી 
જામ તો તનેે ડાફી ફાજુ અેર ચકે ફોકવભાં કરીક કયી ન ે
જભણી ફાજુ જી.અય. નંફયના ં ખાનાભાં નલો (શારની 
ળાાનો) જી.અય. નંફયનાખંી ને Transfer ફ્ન ય કરીક 
કયળો એ્રે ફાક ર્ાન્ટવપય થઆ જળે.
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અ નલકલ્નો ઈમોગ જ્માયે અગ ફતાલરે ત્રણમે યીતથી 
ફાક ન ભે તો જ શીં ક્રીક કયલુ.ં કરીક કયળો એ્રે 
ફાકની નલી એન્ટ ર્ી ભા્ેનુ ંધોયણ ુછળ.ે
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શીં તભ ેજ ેળાાભાં છો ત ે
ળાા ડામવ કોડ ન ે
નાભ ફતાલળે. 

શીં તભાયે જ ે ધોયણભાં એન્ટ ર્ી કયલી છે ત ે
ધોયણની નીચ ે અેર Go ય કરીક કયળો 
એ્ર ેકન્ટપભષ કયલા વાભ ેફતાલેર ભેવેજ ફોકવ 
અલળ ેકે તભ ેખયેખય અ ધોયણભા ંએન્ટ ર્ી કયલા 
ભાગો છો ? જો ખો્ી યીતે કરીક થમું શોમ તો 
કેન્ટવર ફ્ન ય કરીક કયલુ ંનશીંતય OK ફ્ન 
ય કરીક કયલુ.ં
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ધોયણ વંદ કમાષ ફાદ ત્રક-૧ ભા ંજ ેયીતે ડે્ા 
એન્ટ ર્ી ભા્ેનું ેઆજ અલે તેજ યીતનું ેઆજ 
અલળે. તેભા ં ફાકની એન્ટ ર્ી કયીને Save
ફ્ન ય કરીક કયલુ ં એ્ર ે યેકડષ  વેલ થઆ 
જળે.



રોગીન કમાષ લગય ફાકને ળોધલા

Search Student without 
Login



AADHAR DISE HOME PAGE

અ નલકલ્નો ઈમોગ કયલા ભા્ે જ ેતે આન્ટ્યને્ બ્રાઈઝયભાં Popup Blocker ફંધ કયલંુ જરુયી છે.
જ્માયે ફાકની ચાઆલ્ડ મુ.અઆ.ડી. ખફય ન શોમ તમાયે ફાક ળોધલા ભા્ેની અ વય યીત છે. શીં શેરા 
ળેક્ષનણક લષ વંદ કયો, છી જીલ્લો વંદ કયો છી તારુકો, ગાભ ને ળાાનું નાભ વંદ કયી ફાકના નાભના 
શેરા ત્રણ ક્ષયો રખી ને Search ફ્ન ય કરીક કયલું. એ્રે એક નલુ ંેઆજ અલળે તેભાં ફાકની નલગત શળે 
તો ફતાલળે શીં તો No Record Found ભેવેજ અલળે. એ્રે વભજલંુ કે ફાકની એન્ટ ર્ી થમેર નથી.

શલે જો અણી ાવે ફાકને ળોધલા ભા્ે ુયી નલગત ન શોમ તમાયે જ ે્ રી નલગતો શોમ તે ભુજફ નલગત 
નાંખી જ ેફાકનંુ નાભ રખી ને Search ફ્ન ય કરીક કયલાથી યેકડષ  ફતાલળે.



Step  1

તભાયી ાવે જ ે્ રો યેકોડષ  
શોમ તે ભુજફ વંદ કયી 
ફાકનું નાભ રખી વચષ 

ફ્ન ય ક્રીક કયો.



યેકોડષ  ય ક્રીક કમાષ ફાદ 
અ નચન્ટશ અલળે તમાં 

ક્રીક કયલું.

Step  2



તમાયફાદ ભેવેજ ફોક્ષ 
અલળે તેભાં શેરો નલકલ્ 
Always allow pop-up ન ે

નવરકે્્ કયલું.

Step  3



નલકલ્ નવરેક્્ કમાષફાદ  
Done ફ્ન ય ક્રીક કયી ને 
પયી Search ફ્ન ય ક્રીક 

કયલુ.ં

Step  4



તમાયફાદ અ પ્રભાણે ફાકોની માદી અલળે તેને જો 
એક્ષ્વેર ભાં રેલી શોમ તો Click to Export in Excel
રખેરુ છે તમાં ક્રીક કયળો એ્રે તેની એક્ષ્કેર પાઇર ફની 

જળે ને છી તે એક્ષ્કેર પાઇર ભાં Filter Option 
થલા Find  દ્વાયા ફાક નું નાભ ળોધી ળકો. 



ચાઇલ્ડ મુ.ઇ.ડી. દ્વાયા 
ફાકનો યેકોડષ  જોલો

Show Student Information 
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શી ફાકની ચાઇલ્ડ અઇ.ડી. ્ાઆ કયી થલા Paste
કયી ને Go ફ્ન ય ક્રીક કયળો એ્રે નલું ગે ખુરળ ે
તેભાં તે ફાકની નલગતોની PDF પાઇર ફનાનલને 
Download કયળે.



ડાઈનરોડ થમેર પાઇર ને ઓેન કયળો એ્ર ેઅ 
પ્રભાણ ેની ફાક ની નલગતો ફતાલળે.


