આધાર ડાયસ ર૦૧૩-૧૪
િવ ાથીર્ઓની માિહતી
સામાન્ય સ ૂચનાઓ
•

જી લાનું નામ, બ્લોકનું નામ, કલ ટરનું નામ દરે ક શીટ પર લખવુ.ં

•

શાળાનો કોડ, શાળાનું નામ અને શીટ નંબર દરે ક શીટ પર લખવો.

•

હાજરી રજી ટર અને પર્વેશ રજી ટર સાથે રાખો, આંમાની મોટા ભાગની માિહતી આ બે રજી ટરમાંથી ભરવાની છે .

•

અગાઉના વષર્ન ું હાજરી રજી ટર તમારી પાસે રાખવું જ રી છે .

•

દરે ક ધોરણવાર વગર્ િશક્ષક ારા માિહતી ભરાવવી.

•

બાળકોની કર્િમક સંખ્યા ફોમર્ ભયાર્ પછી લખવી, અને તે નકકી કરશે કે

યુિનક કર્િમક નંબર શાળા

ારા દરે ક બાળકને આપવામાં આવે છે ,

શાળાની કુલ સંખ્યા

નક્કી કરવામાં મદદ કરશે તથા તેનો સંખ્યા ચકાસવા તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
•

ફોમર્ સંપ ૂણર્ ભરાઇ ગયા પછી એ મુખ્ય િશક્ષક અને એસ.એમ.સી.ના અધ્યક્ષની સહીથી પર્માિણત થયેલ હોવું જોઈએ. જો કોઈપણ િશક્ષક તથા અન્ય મુખ્ય િશક્ષકે
ફોમર્ ભરે લ છે , તો તે / તેણીની સહી દરે ક બાળકના ફોમર્માં હોવા જોઈએ.
કૉલમનું નામ

કૉલમ

યાખ્યા

માિહતીનું પર્ાિપ્ત થાન

કર્મ
૧

બાળકનું નામ

શાળા રે કોડર્ મુજબ બાળકનું પ ૂ નામ લખો. જો બાળક ારા આધાર (Aadhaar) નંબર

પર્વેશ રજી ટર (જનરલ રજી ટર) અને /

રજૂ કરવામાં આ યો હોય, તે ચોકકસ નામ આધાર કાડર્ મુજબ તથા પર્વેશ રજી ટર

અથવા આધાર કાડર્

પર્માણે DCF ફોમર્માં લખવુ.ં
૨

િપતાનું નામ

િપતાનું પુ નામ લખો. જો બાળક અનાથા મમાં રહેત ું હોય તો પાલકનું નામ લખવુ.ં

પર્વેશ રજી ટર (જનરલ રજી ટર)

૩

માતાનું નામ

માતાનું પુ નામ લખો. . જો બાળક અનાથા મમાં રહેત ું હોય તો પાલકનું નામ લખવુ.ં

પર્વેશ રજી ટર (જનરલ રજી ટર)

૪

અટક

શાળા રે કોડર્ મુજબ બાળકની અટક લખવી.

પર્વેશ રજી ટર (જનરલ રજી ટર)

૫

હેિબટેશનનું નામ (ગર્ામ્ય) ગર્ામ્ય િવ તારો માટે: બાળક જયાંથી આવત ુ હોય તે ગામ / વસવાટનું નામ લખો.
અથવા થાિનક (શહેરી)

શહેરી િવ તારો માટે: બાળક જયાંથી આવત ુ હોય તે િવ તારનું નામ લખો.

પર્વેશ રજી ટર (જનરલ રજી ટર) અને /
અથવા આધાર કાડર્

૬

આધાર યુ. આઇ. ડી.

આ કોલમની અંદર ૧ર આંકડાનો UIDAI ારા આપવામાં આવેલ આધાર યુ.આઇ.ડી.

આ જાણકારી કદાચ શાળા રે કોડર્માં

નંબર.

નંબર લખવો. અમુક િક સામાં આ નંબર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ કોલમ ખાલી છોડી

ઉપલબ્ધ ન હોઈ શકે. તેથી, આગર્હ છે કે

દે વ.ું

િશક્ષકો તેમના માતા-િપતા સાથે
વાતચીત કરીને બાળકનો આધાર નંબર
મેળવવા પર્યત્ન કરે . જો આધાર નંબર
ઉપલબ્ધ હોઇ રજૂ કરવામાં આ યો હોય
તો તે પર્વેશ રજી ટરમાં પણ ન ધવો.

૭

જન્મ તારીખ
(dd / mm / yy)

આ કોલમની અંદર બાળકની શાળા રે કોડર્ મુજબ જન્મ તારીખ લખો. જન્મ તારીખ પર્વેશ રજી ટર (જનરલ રજી ટર)
આપેલ નમ ૂના મુજબ (DD / MM / YY) (તારીખ /માસ / વષર્) લખાયેલી હોવી જોઈએ.
દા.ત. (15 મી, મે 2003 એ 15/05/03 મુજબ લખાયેલી હોવી જોઈએ)

૮

પર્વેશ તારીખ
(dd / mm / yy)

આ કોલમની અંદર બાળકની શાળામાં પર્વેશ મેળવેલ તારીખ લખવી. આ જાણકારી

પર્વેશ રજી ટર (જનરલ રજી ટર)

શાળાના પર્વેશ રજી ટરમાંથી પર્ાપ્ત કરી શકાશે. પર્વેશતારીખ આપેલ નમ ૂના મુજબ
(DD / MM / YY) (તારીખ /માસ / વષર્) લખાયેલી હોવી જોઈએ. દા.ત. (૧૫/૦૫/૧૧)

૯

પર્વેશ નંબર

જ્યારે પણ બાળક શાળામાં નવો પર્વેશ મેળવે છે , તે શાળાના પર્વેશ રિજ ટરની અંદર પર્વેશ રજી ટર (જનરલ રજી ટર)

(જી.આર. નંબર)

ન ધાય છે . પર્વેશ રિજ ટરની અંદર દરે ક બાળકને અલગથી પર્વેશ નંબર આપવામાં
આવે છે . એ જ નમ ૂના મુજબ DCF માં લખવુ.ં એવી ન ધ રાખવી કે, બાળક એ જ
શાળામાં એક વગર્માંથી બીજા વગર્માં બઢતીથી પર્વેશે તો તેને નવા પર્વેશ તરીકે
ગણવું ન જોઇએ.

૧૦

જાિત

બાળકની જાિત લખો, કુમાર માટે ૧ કોડ અને કન્યા માટે ૨ કોડ લખો.

હાજરી / પર્વેશ રિજ ટર

૧૧

સામાિજક જાિત

આ કોલમની અંદર બાળક

પર્વેશ રજી ટર (જનરલ રજી ટર)

સામાજીક જાિતમાં આવતો હોય તે સામાિજક જાિત

લખો. ઉપલબ્ધ િવક પો પૈકી સામાન્ય, અનુસ ૂિચત જાિત, અનુસ ૂિચત જન જાિત અને
સામાજીક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત જાિત છે . સામાિજક જાિત પર્માણે સાચો કોડ
લખો. (સામાન્ય (General) = ૧, અનુસ ૂિચત જાિત (SC) = ર, અનુસ ૂિચત જન જાિત
(ST) = ૩ અને સામાજીક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત જાિત (OBC) = ૪ )
૧૨

ધમર્

બાળકના ધમર્ મુજબ આપવામાં આવેલ િવક પો પર્માણે યોગ્ય કોડ DCF માં લખો.

પર્વેશ રજી ટર (જનરલ રજી ટર) /
ગામ િશક્ષણ રિજ ટર

૧૩

શુ બાળક ગરીબી રે ખા

જો બાળક ગરીબી રે ખા નીચે (BPL) હોય તો રાજયના RTE િનયમો પર્માણે હા=૧ આ માિહતી શાળા રે કોડ્સર્માં ઉપલબ્ધ

હેઠળ (BPL) છે .

નિહ તો ના=ર લખો.

હોઈ શકે છે . જો કયારે ક આ માિહતી
ઉપલબ્ધ ન હોય તો, તેની જાણકારી
પંચાયત કચેરી અથવા માતા-િપતા
પાસેથી મંગાવી શકાય. એકવાર
જાણકારી ઉપલબ્ધ થયા પછી
ભિવ યમાં તેના ઉપયેાગ માટે પર્વેશ /
હાજરી રજી ટરમાં ઉમેરવી.

૧૪

વંિચત જૂથ

આ કોલમની અંદર શું બાળક વંિચત જૂથમાં છે કે નહી તે લખો. આ વંિચત જૂથ આ સંબિં ધત જાણકારી પર્વેશ રિજ ટરમાં
રાજ્યના RTE િનયમો અથવા અલગ સરકારના જાહેરનામા ારા બતાવવામાં આવેલ ઉપલબ્ધ છે .
હોય છે . (આ કેટેગરીની યાદી DCF માં દશાર્વવામાં આવી છે .)

૧૫

ધોરણમાં અભ્યાસ કરત ું હોય તે લખો

કયા ધોરણમાં અભ્યાસ

બાળક વતર્માન / ચાલુ શૈક્ષિણક વષર્માં

કરે છે .

(૧,૨,૩,૪,૫,૬,૮). જો બાળક ધોરણ-1 કરતા નીચેના વગર્માં અભ્યાસ કરત ુ હોય તો

હાજરી રજી ટર.

'0 લખો.
૧૬

ગત વષર્ અભ્યાસનું

બાળકે અગાઉના શૈક્ષિણક વષર્માં અભ્યાસ કય હોય

તે સામાન્ય રીતે અભ્યાસમાં હાજરી રજી ટર (અગાઉના વષર્) જો

ધોરણ

વતર્માન વગર્ કરતાં એક ધોરણ ઓ ં હોવું જોઇએ. જો કે, અમુક િક સાઓમાં એ જ વગર્ બાળક એ જ શાળાનો હોય અન્યથા
હોઈ શકે છે . જો બાળકે અગાઉના વષર્ કરતાં નીચલા વગર્ માં અભ્યાસ કય છે , તો પછી પર્વેશ રિજ ટર (જનરલ રજી ટર) નો

૧૭

'0 લખવુ.ં

ઉપયોગ કરવુ.ં

જો બાળક ધોરણ-૧માં

જો બાળક ધોરણ-1માં અભ્યાસ કરતો હોય તો બાળકના અગાઉના વષર્ની માિહતી

આ જાણકારી પર્વેશ રજી ટર (જનરલ

અભ્યાસ કરત ું હોય તો

આપો. આ પર્

રજી ટર)માં ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે .

અગાઉના વષર્ની િ થિત.

(૧) જો બાળક એ શાળામાં જ ધો-૧ અથવા પ ૂવર્ પર્ાથિમકમાં અભ્યાસ કરત ું હોય.

અન્યથા, જાણકારી માતા-િપતા પાસેથી

(ર) જો બાળક બીજ શાળામાં ધો-૧ અથવા પ ૂવર્ પર્ાથિમકમાં અભ્યાસ કરત ું હોય.

માંગવામાં આવી શકે છે .

માટે ચાર િવક પે ઉપલબ્ધ છે .

(૩) જો બાળક ECCE / આંગણવાડી કે ન્દર્માં હાજર રહેલ.
(૪) નથી (None) (જો બાળક સીધું ઘરે થી આવે છે ).
૧૮

અગાઉના વષેર્ બાળક

અગાઉના શૈક્ષિણક વષર્માં કુલ કે ટલા િદવસ બાળક શાળા હાજર રહેલ. આ િક સામાં

એ જ શાળામાં બાળકનું હાજરી રજી ટર.

કુલ કેટલા િદવસ

ધો-૬માં અભ્યાસ કરતા બાળકની માિહતી ઉચ્ચ પર્ાથિમક શાળામાં ઉપલબ્ધ છે . તો

અન્ય શાળાના બાળકના િક સામાં શાળા

શાળામાં હાજર રહેલ.

આ કોલમમાં '0 લખવુ.ં

છોડયાનું પર્માણપતર્.

૧૯

૨૦

િશક્ષણનું માધ્યમ
શાિરરીક રીતે િવકલાંગ

િશક્ષણના માધ્યમ માટે યોગ્ય કોડ લખો. જો શાળા માતર્ એક માધ્યમ અનુસરે છે , તો તે

હાજરી / પર્વેશ રજી ટર (જનરલ

બધા જ િવ ાથીર્ઓ માટે સરખું રહેશ.ે

રજી ટર)

જો બાળક કોઇ પણ રીતે િવકલાંગ છે તો તે માટે યોગ્ય કોડ લખો.

આ માિહતી શાળાના પર્વેશ રજી ટર

છે ?
૨૧

૨૨

૨૩

(જનરલ રજી ટર)માંથી મળી શકે છે .

RTE એકટ હેઠળ શું

માતર્ ખાનગી સહાય ન મેળવતી શાળાઓ માટે લાગુ: RTE એકટ- ૨૦૦૯ હેઠળ પર્વેશ આ સંબિં ધત જાણકારી પર્વેશ રજી ટર

બાળક ખાનગી શાળામાં

દીઠ લઘુ મ 25% બાળકો મફત િશક્ષણ મેળવી ર ા છે . જો બાળકે ઉપર મુજબ (જનરલ રજી ટર)માંથી મળી શકે છે .

મફત િશક્ષણ મેળવે છે .

પર્વેશ મેળ યો હોય તો ૧ (હા) નહી તો ૨ (ના) લખો.

િવિશ ટ જ રીયાત

જો શાળામાં િવિશ ટ જ રીયાત ધરાવતા બાળકને સુિવધા આપેલ છે . તો તેના માટે

ધરાવતા બાળકોને

યોગ્ય કોડ લખો. વધુમાં વધુ બે સુિવધાઓ લખો. આ િક સામાં બે કરતા વધુ ઉપલબ્ધ છે .

આપેલ સુિવધા

સુિવધાઓ આપેલ હોય તો માતર્ બે મહત્વપ ૂણર્ સુિવધાઓ લખો.

પાઠયપુ તકોનો સેટ

અગાઉના શૈક્ષિણક વષર્માં શું બાળકે

સંપ ૂણર્ મફત આપેલ છે ?

િક સામાં આંિશક સેટ ઉપલબ્ધ હોય પણ સંપ ૂણર્ પાઠયપુ તકોનો સેટ આપવામાં

પાઠયપુ તકોનો સંપ ૂણર્ સેટ મેળ યો હતો. આ

આ માિહતી CWSN / ટૉક રિજ ટરમાં

ટૉક રિજ ટર / હાજરી રિજ ટર

આવેલ ન હોય તો આ પર્ ાવાલીમાં ર (ના) લખો.
૨૪

કેટલા જોડ ગણવેશ

આ કોલમમાં અગાઉના વષર્ની ગણવેશ સંબિં ધત માિહતી આપો. આ િક સામાં ફકત

આપ્યા છે .

એક જોડ ગણવેશ બાળકને આપેલ છે તો ૧ લખો. જો બે જોડ ગણવેશ આપેલ છે તો

ટૉક રિજ ટર / હાજરી રિજ ટર

ર લખો. જો ગણવેશ આપેલ ન હોય તો '0 'લખો. બાળકને લાગુ પડતુ ન હોય તો
૯૯ લખો.
૨૫

મફત પિરવહન

જો બાળકને શાળા

ારા કોઇ પણ મફત પિરવહનની / ટર્ાન્સપોટેર્ શનની સુિવધા આ માિહતી હાજરી રિજ ટર અથવા

(ટર્ાન્સપોટેર્ શન)ની

આપેલ છે તો ૧ (હા) લખો. આ સુિવધા િવિશ ટ જ રીયાતવાળા બાળકો (CWSN) મુખ્ય િશક્ષક પાસે ઉપલબ્ધ હોઇ શકે છે .

સુિવધા આપેલ છે ?

તથા દૂ રના િવ તારોમાંથી આવતા બાળકો તથા નજીકમાં શાળા નથી એવા બાળકોને
લાગુ પડે છે .

૨૬

મફત અનુરક્ષણ

જો શાળા ારા બાળકને મફત અનુરક્ષણની સુિવધા આપેલ છે તો ૧ (હા) લખો.

(એ કોટર્) ની સુિવધા

આ માિહતી હાજરી રિજ ટર અથવા
મુખ્ય િશક્ષક પાસે ઉપલબ્ધ હોઇ શકે છે .

આપેલ છે .
૨૭

મફત છાતર્ાલયની

શું બાળકને મફત છાતર્લય(હો ટેલ)ની સુિવધા છે . જો હા, તો તેનો યોગ્ય કોડ લખો.

આ માિહતી પર્વેશ રજી ટર (જનરલ

(હો ટેલ ) સુિવધા

રજી ટર)/ હાજરી રિજ ટરમાંથી ઉપલબ્ધ

આપેલ છે ?

થઈ શકે છે .

૨૮

શું બાળકે ખાસ તાલીમમાં જો બાળક અગાઉના વષર્ દરિમયાન ખાસ તાલીમમાં હાજર રહેલ છે અને અત્યારે
હાજરી આપી છે ?

આ માિહતી પર્વેશ રજી ટર (જનરલ

તાલીમ મેળવે છે . િનવાસી અથવા િબન િનવાસી તાલીમ માટે યોગ્ય િવક પ લખો. જો રજી ટર)માં ઉપલબ્ધ હોઇ શકે છે .
લાગુ પડત ું નહોય તો '0' લખો.

૨૯

શું બાળક ઘર િવનાનું /
બેધર છે .

ઘર િવનાના / બેઘર લોકોને કયાં તો શેરીઓમાં રહેતા, સં થામાં અથવા અન્ય
થળોએ સ ૂતાં હોય તો તેનો અથર્ એ થાય છે કે તેમની પાસે રાિતર્ રોકાણ માટે પયાર્પ્ત
રહેઠાણ નથી

આ માિહતી પર્વેશ રજી ટર (જનરલ
રજી ટર)માં ઉપલબ્ધ હોઇ શકે છે .

