Aadhaar Enabled DISE 2017-18

Toll Free No.
SSA - 1800-233-7965
RMSA - 1800-233-3180

ધોયણ-૯ થી ૧૨ના ફાકોની ભાડહતીને એકં દયીત કયી New Entry/Track કયલા ભાટેન ંુ ત્રક
District Name :-

Block Name:-

ક્રભ

વલગત

૧

પ્રલેળ નુંફય (જી. આય. નુંફય)

૨

ફાકન ું નાભ

૩

વતાન ું નાભ

૪

ભાતાન ું નાભ

૫

ફાકની અટક

૬

શેણફટેળનન ું નાભ (ગ્ર્રામ્મ) અથલા થથાવનક (ળશેયી)

૭

આધાય યુવનક કોડ(SSA) - ૧૮ અંકનો

૮

ભાત ૃબાા*

૯

જન્ભ તાયીખ (DD/MM/YYYY)

૧૦

પ્રલેળ તાયીખ (DD/MM/YYYY)

૧૧

જાવત (કભાય= ૧,કન્મા=૨)

૧૨

વાભાજજક જાવત*

૧૩

ેટા જાવત*

વલદ્યાથી-૧

૧૪

બાયત સયકાયનો આધાય યુ.આઇ.ડી.(UID) ૧ય અંકનો (AADHAAR Number)

૧૫

ધભષ*

૧૬

શ ું ફાક ગયીફી યે ખા શેઠ(BPL) છે ? (શા=૧,ના=૨)

૧૭

લુંણિત જૂથ?* (રાગ ડત ું નથી=૦, શા=૧,ના=૨)

૧૮

RTE એકટ શેઠ શ ું ફાક ખાનગી ળાાભાું ભપત વળક્ષણ ભેલે છે ?*

૧૯

લષ ૨૦૧૭-૧૮ ભાટેન ું અભ્માવન ું ધોયણ (ધો=૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭,૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨)

૨૦

અભ્માવનો લગષ? (લગષ=A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N….)

૨૧

લષ ૨૦૧૬-૧૭ ભાટેન ું અભ્માવન ું ધોયણ (ધો=૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭,૮,૯,૧૦,૧૧,૯૯-Pre Primary)

૨૨

પ ૂલષ પ્રાથવભક વળક્ષણ ભેલેર શોમતો અગાઉના લષની સ્થથતી*

૨૩

લષ ૨૦૧૬-૧૭ની શાજયી (રદલવભાું)

૨૪

વળક્ષણન ું ભાધ્મભ (Medium)*

૨૫

રદવમાુંગ ફાક શોમ તો, વલકરાુંગતાનો પ્રકાય*

૨૬

વલકરાુંગતાન ું પ્રભાણત્ર છે ? (શા=૧,ના=૨)

૨૭

રદવમાુંગ ફાકોને આેર વશામ (લષ ૨૦૧૬-૧૭) *

૨૮

ાઠયપથતકોનો વેટ વુંપ ૂણષ ભપત આેર છે ? (લાગુ પડતુું નથી=0, હા=૧, ના=૨)

૨૯

કેટરા જોડ ગણલેળની વશામ ભેલેર છે ? (રાગ ું ડત ું નથી=૯૯, એક જોડ=૧, ફે જોડ=૨, નથી=0)

૩૦

ભપત રયલશનની સવલધા આેર છે ? (રાગ ું ડત ું નથી=0, શા=૧, ના=૨)

૩૧

ભપત અન ુંયક્ષણ (Escort) ની સ ુંવલધા આેર છે ? (રાગ ડત ું નથી=0, શા=૧, ના=૨)

૩૨

શ ું ફાકે ભધ્માશન બોજન મોજનાનો રાબાથી છે ? (રાગ ડત ું નથી=0, શા=૧, ના=૨)

૩૩

ભપત છાત્રારમની સવલધા ભેલેર છે ?*

૩૪

ભપત વામકરની વશામ ભેલેર છે ? (રાગ ડત ું નથી=0, શા=૧, ના=૨)

૩૫

વલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્ડ વટીપીકેટ નુંફય * (૧૦ અંકનો નુંફય)

૩૬

STP અંતગષત ખાવ તારીભ ભેલેર છે ?*

૩૭

શ ું ફાક ફેઘય છે ?*

૩૮

ફાક/ લારીનો ફેન્ક એકાઉન્ટ નુંફય (૭ થી ૨૦ આંકડાનો)

૩૯

એકાઉન્ટ ધાયકન ું નાભ (ફેંક/ોથટ ાવબક મજફ)

૪૦

ફેંક/ોથટન ું નાભ

૪૧

ળાખાન ું નાભ

૪૨

IFSC કોડ (૧૧ આંકડાનો નુંફય)

૪૩
૪૪
૪૫

યીક્ષાના યીણાભો
(ગત ળૈક્ષણણક લષ
૨૦૧૬-૧૭)

છે લ્રા યીક્ષાભાું ફેઠેરા છે ?

પ્રલાશ * (ધોયણ ૧૧ અને ૧૨ ભાટે )
ટ્રેડ/ક્ષેત્ર * (ધોયણ ૯ થી ૧૨ ભાટે )

૪૯
૫૦

વલદ્યાથી-૩

Iron & Folic Acid

વલદ્યાથી-૪

વલદ્યાથી-

વલદ્યાથી-૬

વલદ્યાથી-૭

વલદ્યાથી-૮

વલદ્યાથી-૯

વલદ્યાથી-૧૦

આેર વશામ - ૨

(રાગ ડત ું નથી=0,
શા=૧, ના=૨)

(રાગ ડત ું નથી=0,
શા=૧,ના=૨)

Vitamin-A Tablets

ફાકના લારીનો ભોફાઇર નુંફય

૫૨

ફાક/લારીનો Email Address (NA@NA.com)

૫૩

લષ ૨૦૧૭-૧૮ ભાટે ફાકની સ્થથતી?*

આચામટન ંુ નાભ

આચામટ/મુખ્મ વળક્ષકની સહી
૧૨ સાભાજજક જાતી :- સાભાન્સ્ટમ(General) = ૧

૧૩ ેિય જાવત(General):- વયભયન્મ- આવથિક છયત =૧૧

આચામટનો ભોફાઇર નંફય

અનુસ ૂલચત જાતી (SC) = ૨

અનુસ ૂલચત જન જાતી (ST) = ૩

ેિય જાવત (SC):- અનુ જાવત-આવથિક છયત=૨૧,અનુ.જાવત ૈકી અવત છયત=૨૨, અસ્લછ વમલવયમો=૨૩

ેિય જાવત (ST):- અનુસ ૂલચત જન જાવત-આવથિક છયત=૩૧

ુ =
ુ ૧૭, ઉર્ુું =૧૮, અંગ્રેજી=૧૯, અન્મ=૯૯
૮ ભયત ૃબયય:- ગુજયયતી=૦3, દશન્દી=૦૪, ભયયઠી=૧૦, ઉડીમય=૧૨, વાંસ્કૃત=૧૪, વીંધી=૧૫, તયવભર=૧૬, તેલગ

૧૫ ધભણ:- દશન્ર્ુ =૧,મુસ્સ્રભ=૨,લિસ્તી=૩,ળીખ=૪,ફૌધ્ધ=૫,જૈન=૬,અન્મ=૭

એસ.એસ.સી. ના અધ્મક્ષની સહી
સાભાજજક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાત જાવત (OBC) = ૪
ેિય જાવત (OBC):- વયભયજજક અને ળૈક્ષલર્ક યીતે છયત જાવત(OBC)=૪૧,ફક્ષીાંચ ૈકી અવત છયત=૪૨, વલચયતી/વલમુકતી(NT/DNT)=૪૩,રઘુભતી(Minority)=૪૪

૨૭ દદવમયાંગ ફયકોને આેર વશયમ:- રયગુ ડત ાંુ નથી=૦, બ્રેઇર પુસ્તકો =૧, બ્રેઇર કીિ=૨, અલ્ દ્રષ્ટિ કીિ =૩, શ્રલર્ વશયમક વયધન=૪, ફાંધ યિો/યિો =૫, ફગર ઘોડી =૬, વશીરચેય =૭, ત્રર્ ૈડયલયી વયમકર = ૮, કેરીય= ૯, અન્મ= ૧૦
૩૩ ભપત છયત્રયરમ સુવલધય ભેલેર છે :- રયગુ ડત ુ નથી=૦, KGBV ગલ્વણ શોસ્િેર =૧, KGBV વવલયમની અન્મ વયકયયી ળયય =૨, RMSA અંતગણત કયમણયત ગલ્વણ શોસ્િેર=૩, અન્મ=૪

લાંલચત જૂથ :- રયગુ ડતુાં નથી=૦, શય=૧,નય=૨ (યયજ્મનય આયિીઇ વનમભો મુજફ (અનુસ ૂલચત જાવતઓ(એવવી), અનુસ ૂલચત જનજાવત (એવિી), અન્મ છયત લગણ (ઓફીવી) અને રઘુભતીઓ જેલય લાંલચત જૂથો, આ લાંલચત જૂથો

૩૫ વલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્સ્ટડ સટીપીકેટ નંફય(૧૦ અંકનો નંફય) :-Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd(SSNL) અંતગટત ધોયણ-૧ભાં પ્રલેળ ભેલેતી કન્સ્ટમાને આ સટીપીકેટ આલાભાં આલે છે .

શજુ ર્ વયભયજજક અને આવથિક છયતર્યનય કયયર્ે ફયકીનય વભયજની યછ યશે છે ))

૩૬ STP અંતગણત ખયવ તયરીભ ભેલેર છે ?:- રયગુ ડત ુ નથી=૦, વનલયવી=૧, લફન યશેર્યક =૨

૧૮ RTE એકિ શેઠ શુાં ફયક ખયનગી ળયયભયાં ભપત વળક્ષર્ ભેલે છે (પ્ત ખયનગી ળયયઓ ભયિે ) :- રયગુાં ડત ાંુ નથી=૦, શય=૧, નય=૨

૩૭ શુાં ફયક ફેઘય છે ? :- રયગુ ડત ુ નથી=૦, ભયતયવતય વયથે = ૧, પુખ્ત યક્ષર્ વલનય= ૨

૨૨ પ ૂલણ પ્રયથવભક વળક્ષર્ ભેલેર શોમ તો અગયઉનય લણની સ્સ્થતી:- આ ળયયભયાં જ =૧, ફીજી ળયય=૨, આંગર્લયડી/ECCE=૩, રયગુ ડતુાં નથી=૦

૪૫ પ્રલાહ:- રાગુ ડત ુ નથી=૦, આટટ સ =૧, સામન્સ્ટસ =૨, કોભસટ =૩, લોકેળનર = ૪, અન્સ્ટમ =૫

ુ =
ુ ૧૭, ઉર્ુું =૧૮, અંગ્રેજી=૧૯, અન્મ=૯૯
૨૪ વળક્ષર્ નુાં ભયધ્મભ :- ગુજયયતી=૦3, દશન્દી=૦૪, ભયયઠી=૧૦, ઉડીમય=૧૨, વાંસ્કૃત=૧૪, વીંધી=૧૫, તયવભર=૧૬, તેલગ
દદવમયાંગ ફયક શોમ તો,વલકરયાંગતયનો પ્રકયય:- રયગુ ડતુાં નથી(NA)=૯૯, વાંપ ૂર્ણ અંધ(TB)=૧, અલ્ દ્રષ્ટિ(LV)=૨, વયાંબલયની ખયભી(HI)=૩, ફોરલયભયાં ખયભી(SI)=૪, શરન ચરન વાંફવધત વલકરયાંગતય(LM)=૫, ભયનવીક

૨૫

Std_____ Page_____

આેર વશામ - ૧

Deworming Tablets

૫૧

૧૭

School Name:-

છે લ્રી યીક્ષાભાું ભેલેર ગણની ટકાલાયી (%)

૪૭

ગત લષભાું પ્રાપ્ત થમેર
ગોીઓ
(વયકાયી/અનદાનીત
ળાાઓ ભાટે )

વલદ્યાથી-ય

School Code:-

(રાગ ું ડત ું નથી=૦,
શા=૧, ના=૨)

છે લ્રી યીક્ષાભાું ાવ થમેરા છે ?

૪૬
૪૮

Cluster Name:-

ક્ષવત(MR)=૬, ળીખલયની અક્ષભતય(LD)=૭, ભગજનો રકલો(CP)=૮, સ્લલરનતય(ોતયનયભયાં યચેલ (ાં ુ Autism)=૯, ફહુ વલકરયાંગતય(MD)=૧૦, યકતવત્ત(LEP)=૧૧, ઠીંગર્યણુ(ાં DF)=૧૨, સ્નયયુઓની ક્ષીર્તય(MDY)=૧૩, એવવડ હુભરયનો
બોગ ફનનયય(AA)=૧૪, ફૌવધકભાંદતય(ID)=૧૫, ભષ્લ્િર સ્્રેયોવવવ(MS)=૧૬, યકીવાંવ યોગ(PD)=૧૭, શીભોપીરીમય(HP)=૧૮, ઓછય દશભોગ્રોફીન અને ઓછય ય્તકર્ોવાંફવાં ધત (TS)=૧૯, વવકરવેર (SCD)=૨૦, ક્રોનીક
ન્યુયોરોજજકર કન્ડીળન(CND)=૨૧,અન્મ=૨૨

૪૬

રેડ/ક્ષેત્ર:- રાગુ ડત ુ નથી=૦, એગ્રીકલ્ચય= ૧, બ્ય ૂટી એન્સ્ટડ લેરનેસ =૨,્લા્થમ=૩, ટુ ડયઝભ=૪, હોસ્્ટાલરટી= ૫, ડયટેર=૬, ઓટોભોડટલ=૭, ફેંડકિંગ પાઇનાન્સ્ટસીમર સવલિસ એન્સ્ટડ ઇન્સ્ટ્મોયન્સ્ટસ=૮,
કન્સ્ટ્રકળન= ૯, ઇરેક્ટ્રોવનક્ટ્સ= ૧૦, આઈટી - આઇટીઇએસ= ૧૧, રોજજસ્્ટક= ૧૨, કેવટર ગુડ= ૧૩, ભીડડમા એન્સ્ટડ એન્સ્ટટયટે ઇનભેન્સ્ટટ=૧૪, ભલ્ટી- ્કીરીંગ=૧૫, વસક્યોડયટી= ૧૬, ્ોટટ સ= ૧૭, ટે લરકોભ= ૧૮, એીયર= ૧૯, અન્સ્ટમ= ૨૦

૫૨ લણ ૨૦૧૭-૧૮ ભયિે ફયકની સ્સ્થતી :- આ ળયયભયાં જ=૧, ફીજી ળયયભયાં=૨, ડ્રો આઉિ= ૨, ફયક મત્ૃ યુ યભેર =૩

