
Aadhaar DISE- Child Tracking System

• ધોરણ-૧ મા ંજ મ-મરણ માણપ  એ લીકેશન સાથે લક 

• ધોરણ -૧મા ં નવો વેશ મળેવલે િવ ાથ ઓની એ ી ઓગ  માસ સધુીમા ં પૂણ કરવાની 
રહેશે,

• વષ ૨૦૨૦-૨૧ મા ંન ધાયેલ િવ ાથ ઓની માિહતી વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે અપડટે ઓગ  
માસ સુધીમા ંપૂણ કરવાની રહેશે,

• વષ ૨૦૨૧-૨૨મા ંઅ ય શાળામાથંી આવલે ધોરણ ૧ થી ૧૨ િવ ાથીઓની માિહતી મળેવી 
જે ધોરણમા ંઅ યાસ કરતા હોય ત ેધોરણમા ં ેક કરવાના રહેશ.ે

• ધોરણ-૫ માથંી ધોરણ-૬મા,ં ધોરણ-૮ માંથી ધોરણ-૯મા ંઅન ેધોરણ-૧૦ માથંી ધોરણ-૧૧મા ં
ગયલેા  િવ ાથ ઓને પણ તે જ શાળામા ં ક ે અ ય શાળામા ં દાખલ થયલે છે ક ે કેમ ત ે જે 
શાળામાથંી બાળક જતુ ંહોય તે શાળાએ સુિનિ ચત કરી લેવાનું રહેશ.ે

• ધોરણ-૮ અને ધોરણ-૧૦નુ ં બાળક જે ત ે શાળામાથંી અ ય શાળામા ં દાખલ થવાના બદલ ે
વોકશેનલ એજયકુશેન, ITI વગરેમેા ં અ યાસ અથ ગયલે હોય તો ઓનલાઇન અપડેશનના 
રીમાકસ કોલમમા ંિવગત દશાવવાની રહશે ેઅન ેજો ભણવાનુ ંછોડી દીધલે હોય તો તેનુ ંકારણ 
દશાવવાનુ ંરહેશે. 
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Birth Certificate API  Link with CTS
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૧. બાળકનો જ મનું માણપ  (Birth Certificate) છે?            Yes/No 

If yes, then Display below fields (user select the drop down)
1.District: Drop Down List 
2.Block Drop Down List

૩.Village: Drop Down List

4.બાળકનો જ મ ન ધણી માકં (Regitration No) દાખલ કરો. 
_____________  (Enter No)

Get data from Birth Certificate app with API

Student name, Father name, Mother Name, Surname, DOB, Address, 
(Data Show in disabled mode)

CTS Form Fill Student name, Father name, Mother Name, Surname, DOB, Address, 
(Data Show in enabled mode) 
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If No, or Data not get from Birth Certificate Then Reason Add 

(Ask to School Principal/Teacher)

જ મ માણપ  ન હોવાના કારણ લખો અથવા જ મ માણપ  માંક (Regitration 

No) દાખલ કરતા બાળકનો ડટા ના ંબતાવવા કારણ  

૨. જ મ માણપ  ન હોવાના કારણ પસદં કરો ___________  (DD)  

Drop Down List

1. જ મ માણપ  કઢાવેલ નથી.
2. જ મ માણપ  ખોવાઈ ગયેલ છે.
3. બાળક બી  રા યમાથંી આવેલ છે. Add text (આ ઓ શન પસદ કરતા બાળકનો જ મ 

ન ધણી માંક પૂછવો)
બાળકનો જ મ ન ધણી માંક (Regitration No) દાખલ કરો. _____________ (Enter No)

4. Other Reason.  Add Text (આ ઓ શન પસદં કરતા બાળકનો જ મ ન ધણી માંક પૂછવો)
બાળકનો જ મ ન ધણી માંક (Regitration No) દાખલ કરો. _____________ (Enter No)


