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1. ప��చయం

�ి�య���న ��ా�ి,

ఆ��� క�ట�ంబ���� �ా�గతం!

ఆ��� ��ం� బ�� �క� మ�ర�ద����ా ఉప�గప�ేల� ర��� ం��ంచబ��ం��. ఈ ప��� �� చ��� ఆ��� �క� అర�ం
మ��య� ఉ�ే��ా��� గ���ంచమ� ��మ� �మ��� ��ర�త����మ�.

ఈ ��ం� బ�� �క� ఆ��� ��ా థ��ాలను అర�ం �ేసు��వ����� స�యపడ�త�ం�� � అ�� ప�శ�లక� - ఆ���
ఎల� �� ం��ల�, � ఆ��� ��ౖ ఏ�ౖె�� �వ�ాలను న�క��ంచడం ల��� �ర� ఆ��� ఎల� ఉప���ంచవ��� -�ర� �
ఆ��� �� అనుబం��ంచబ��న ఆ��� ప����య మ��య� ��వల �క� �వరణ�త�క వర�నను క��� �� ందవచు� ప��
���గం��, �ర� QR ��� ను క��� చూ�ా� ర� సంబం��త ��� ���� సంద���ంచ����� ల��� �����న� ��వల� ����
ట��ట���య� చూడట���� �ర� � �ా��� �� � ల�� ఏ�ౖె�� QR ��� �ా�న� అనువర�నం�� అనుబం��ంచబ��న QR
��� ను �ా�� �ేయవచు�.
� ఆ��� ప�య�ణ��� ఆ��� ప�పంచం�� ��ా రం���� ం, సంబం��త ప����యల�, �క� అందుబ�ట�ల� ఉన� ��వల�
మ��య� �క� ప��ే�క���న ఈ 12-అం��ల సంఖ�ల �క� శ��� క���.

1.1 ఆ��� అంట� ఏ�ట�?
అ����ట� �ా� �ిం�న ధృ�కరణ ప����యను సంతృ�ి�ప���న తర��ాత (���� 2 ల� �వ��ంచబ��ం��), ఆ��� అ����
��రత�ేశ ��ా�ిత�లక� ప��ే�క గ����ంప� య��� ఐ�ెంట��ి��ష� అ����ట� ఆ� ఇం��య� (య�ఐ��ఎఐ) జ��� �ే�ిన
12 అం��ల ప��ే�క గ����ంప� సంఖ�.
1.2  ఆ��� ను ఎవర� �� ందవచు�?
వయసు�, �ంగం�� సంబంధం ల�క�ం��, ��రత�ేశ ��ా�ి, ల��� ప��ాస ��ర�య�డ� (ఎ� ఆ� ఐ) ఎవ����� ఆ���
నంబ� �� ంద����� న�దు �ేసు��వచు�. ఒక వ���� ��సం, జన��ం��క మ��య� బ���ట��� ��-డూ�ి� ��ష�
ప����యల ����ా ప��ే�కత �ా��ంచబ��నందున, ఒక ఆ��� సంఖ� మ�త��� జ��� అవ�త�ం��.
బ��� సం�ేశం: �క� ఇ��న ఆ��� నంబ� �క� ల���� , �క� అ�� ఎప�ట��� ఉంట�ం�� ఇ�� మ�� వ������ పం�ిణ�
�ేయబడదు
1.2.1 ��ర�య�లక� ఆ���



�ర� ��రత�ేశ ��ా�ి అ��ే �ర� ఆ��� న�దుక� అర�� ల�. �ర�చనం ప��ారం, �ర� ఆ��� ������ �ష� ��సం
దరఖ�సు� �ే�ిన �దట� ప���ండ� ��లల�� నూట ఎన��ౖ ��ండ� ���ల� (182 ���ల�) ల��� అంతకంట� ఎక��వ
�ాలం ��రత�ేశంల� ఉ���ర� అర�ం.

1.2.2  ప��ాస ��ర�య�లక� ఆ���

�ర� ఒక ప��ాస ��ర�య�డ� (ఎ� ఆ� ఐ) అ��ే, �క� ��ర�య �ా� �� �� ఉంట� ఆ��� ��సం న�దు
�ేసు��వచు�. 182 ���ల ఆర�� మ��ళలక� వ���ంచదు �ర� ఆ��� ను సంద���ం�, ఎ� ఆ� ఐ�ా ఆ��� ��సం
న�దు �ేసు��వచు�. ఎ������లక� ��ర�య �ా� �� �� గ����ంప� (�� ఐ) తప��స�� UIDAI అం��క��ం�న
ప��� లల�, దరఖ�సు� ��ర� మ�� ఇతర ��ర�య �ర���మ� (PoA) క� ర��వ� ఇవ������ ఎంచు��వచు� (ఈ
��ం� బ�� ల�� ���� 13.1, అ��ం���� - I చూడం��).

బ��� సం�ేశం: ఎ������ ఆ��� ������ �ష� ��సం ��రత �ా�� ��� గ����ంప� తప��స��.

1.3 ఆ��� �క� ��ష�త
1.3.1 ఆ��� ఒక గ����ంప�
ఆ��� అ���� ఒక వ������ ఇవ�బ��న ప��ే�క���న 12-అం��ల ప��ే�క ID. ఆ��� ��ా�ిత�లను గ����ంచ�����
జన��ం��క సమ���రం (��ర�, ప�ట��న �ే��, �ంగం మ��య� �ర���మ�), మ�ఖ ��య����� ల�, ���మ�ద�ల�
మ��య� కను�ాపలను ఉప���సు� ం��. ఈ సమ���రం తప��స�� అదనం�ా, � �బ�ౖ� �� � నంబ� మ��య�
ఇ���� ను అం��ం�ే అవ�ాశం �క� ఉం�� �ర� ఈ �వ�ాలను క��� అం��ం��ల� ��మ� �ి�ార�� �ేసు� ���మ�
1.3.2 ఆ��� ఒక ID, ఇం��� �ాదు

ఆ��� సంఖ� గ����ంప�క� ర��వ� ఇ�� ఆ��� నంబ� హ� ల�ర�క� ��రసత�ం ల��� ��ాస హక��లను ఇవ�దు. �
ఆ��రం ఎట�వంట� క�మర��త సంఖ� మ��య� ఇ�� జ��, మతం, ఆ��యం, ఆ��గ�ం మ��య� �����క
��ా �ప��కన ప�జలను �� � ��ౖ� �ేయ����� ఉప���ంచబడదు.

1.4 ఆ��� �ాడకం
ఆ��� వ�వస� ��ా�ిత�ల ��సం �ేశ�ా�ప� ం�ా ఆ� ల�ౖ� / ఆ� ల�ౖ� గ����ంప� త��లను అం��సు� ం��. �ర� న�దు
�ేసుక�న� త�ా�త, ఎల�ా�� �� మ��ా� ల� ల��� ఆ� ల�ౖ� ధృ�కరణను ఉప���ం� � గ����ంప�ను అ��క�ార��
ధృ�క��ంచ����� మ��య� �ా� �ించ����� �ర� ఆ��� నంబ� ను ఉప���ంచవచు�. �ర� ��వల�, ప��జ��ల�
మ��య� �ా��లను య����� �ేయ�లనుక�న� ప���ా�� గ����ంప� �ార�� లను అం��ం�ే అవస�ా�� ��ల��సు� ం��.

బ��� సం�ేశం: ఆ��� గ����ంప� �క� �� ర�బ�� ర��వ�ను ఆ� ల�ౖ� ల� ఎప���ౖె��, ఎక��ౖె�� ఆ��� ��ా మ�ణ�కరణ
����ా ధృ�క��ంచవచు�.

2. ఆ��� ��సం ఎల� న�దు �ేయ��?
��ా థ��ాలను �� ంద�����, ������ �ష� ప����యల� క�స  జన��ం��క మ��య� బ���ట��� సమ����ా�� అం��ంచడం
����ా �ర� న�దు �ేసు���ా�, ఇ�� ప�����ా ఉ�తం. దయ�ే�ి �ర� ఆ��� ��సం ఒక�ా�� మ�త��� న�దు
�ేసు���ా��న అవసరం ఉంద� గమ�ంచం��

2.1 న�దు ప����య

�ర� ��రత�ేశ ��ా�ి అ���, ఎ������ అ���, ���ంద ఇ��న ������� అనుస��ం� ఆ��� నంబ�
�� ంద����� న�దు �ేసు��వచు�:

● ఆ��� ������ �ష� ��ం��� �� సంద���ంచం��.
● ఆ��� ������ �ష� �ార� �ంపం�� .
● జన��ం��క మ��య� బ���ట��� �ేట�ను అం��ంచం��
● ఆప��ట� �ేత �ా�� �ేయవల�ిన గ����ంప� ర��వ� (PoI) మ��య� �ర���మ� ర��వ� (PoA) మ��య�

ప�ట��న �ే�� (DoB) ప��� లను సమ���ంచం��.
● � అసల� ప��� ల� EID (������ �ష� ID) క��� ఉన� ర�ీదు �ి� � ను  ��క��ంచం��.



��ా�ి క�ట�ంబ ��ద� ఆ����త ������ �ష� (��ఫర� ���� 2.1.1.2) ��ంద న�దు �ేసు� ంట�, అతను ల��� ఆ�� ప�� �
ఆ� ��ల�ష��� (�� ఆ�) ప��� �� మ�త��� అం��ం���� ఉంట�ం��.
ఆ��� ������ �ష� �ార� ను �ౌ� ల�� �ేయ����� �ా�� �ేయం��
https://uidai.gov.in/images/aadhaar_enrolment_correction_form_version_2.1.pdf
స�ప ఆ��� ������ �ష� ��ంట� �వ�ాలను �� ంద����� �ా�� �ేయం��:
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx

బ��� సం�ేశం: అసల� ప��� లను ఆ��� ��ం��� ��� �సు��ళ�ం�� ఇ� �ా�� �ేయబ�� �క� ����� ఇవ�బడ���
జ��ాక�� అవసరం ల�దు
��ౖన �����న� ప����య క�ట�ంబ సభ��ల� / ��ాశ�య�ల�/ అ��థల� వంట� �ా�� వద�  అవసర���న ప��� ల� ల���ా����
ల��� అవసర���న బ���ట��� �వ�ాలను ఇవ�ల���ార�   (�కల�ంగ�ల�) బ���ట��� �న��ంప�ల��
ఉన��ా����, న�దు �క� ప�� ��సు ���ంద �వ��ంచబ��ం��:
2.1.1.1 పత�-ఆ����త న�దు

������ �ష� �ారం ల��� య�ఐ��ఎఐ ��� ��ౖ� ల� లభ�మ��� �ెల�� బ�ట� అ��� ప��� ల జ���� ప��ారం
�ెల�� బ�ట� అ��� గ����ంప� �ార�� (�ిఒఐ) మ��య� �ెల�� బ�ట� అ��� �ర���మ� ధృ�కరణ పత�ం (�ిఒఎ)
ఇవ�డం ����ా �ర� ఆ��� ��సం న�దు �ేసు��వచు� (���గం 13.1, అనుబంధం 1 చూడం��)

● గ����ంప� ర��వ� (POI) - తప��స��
● ప�� � ఆ� అడ�� (POA) - తప��స��
● ప�ట��న �ే�� (DOB) - UIDAI జ���� ప��ారం �ర� �ెల�� బ�ట� అ��� DoB ప��� �� సమ���ం���.

ప��� ల� ల�క�� �ే, �ర� � ప�ట��న �ే��� ప�కట�ంచవచు� ల��� సుమ�ర� వయసు� ఇవ�వచు� .

�క� �ెల�� బ�ట� అ��� పత�ం ఉంట�, �ర� ఆ��� ������ �ష� ��సం ఇ�ా��. � ��ర� �ద �క� ప��� ల� ల�క�� �ే,
�ర� అ���ారం �ా జ��� �ే�ిన ప�మ�ణప��� �� క��� ఉప���ంచవచు� (అనుబంధం II చూడం��). UIDAI ఈ
ప�మ�ణపత�ం ��సం ��ా మ�ణ�క ఆకృ�� �ర��ం�ం��. ఇక�డ అందుబ�ట�ల� ఉన� ఆ�ద�గ����న మద�త�
ప��� ల జ����ను అనుస��ంచం��:

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf

�ెల�� బ�ట� అ��� మద�త� ప��� ల జ���� ��సం �ా�� �ేయం��:
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx

బ��� సం�ేశం: � ��ర� ఆ��� న�దు ��సం �ర� ఇ�ే� ప��� లల� ఉం���
2.1.1.2  క�ట�ంబ ��ద�  (hof) ఆ����త ������ �ష�

● క�ట�ంబ సభ��ల ������ �ష� ��సం వ����గత ప��� ల� అందుబ�ట�ల� ల�� �ార� HOF-ఆ����త ������ �ష� ��సం
��ం�� సమ����ా�� అం��ంచడం ����ా న�దు �ేయవచు�.

● క�ట�ంబ అ��ప� ��ర�
● ��ా�ి మ��య� HOF మధ� సంబంధం �క� ర��వ� (PoR)
● క�ట�ంబ అ��ప� �క� ఆ��� సంఖ�
● ������ �ష� సమయంల� క�ట�ంబ అ��ప� బ���ట��� ��ా� రణ

2.1.4 �ిల�ల న�దు

బ��� సం�ేశం: HOF ఆ����త ������ �ష� ��సం, క�ట�ంబ అ��ప�, ������ �ష� సమయంల� బ���ట��� ��ా� రణను
అం��ం���.

2.1.1.3 ప��చయకర� ఆ����త న�దు
�క� ��ౖ ప��� లల� ఒకట� ల�క�� �ే, �ర� ప��చయకర� ఆ����త న�దు ���ంద న�దు �ేసు��వచు�. ఈ
‘ప��చయకర�ల�'  ����ా� � � �య�ం�న �ా��� ఉంట�ర�

https://uidai.gov.in/images/aadhaar_enrolment_correction_form_version_2.1.pdf
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx


● ����ా� � ర�క� �ా�� స�ంత �ిబ�ం��
● ఎను���బ��న �ా� �క సభ��ల�
● �ా� �క ప���ాలన సభ��ల�
● �� ��  మ��
● ఉ�ా���య�ల వంట� ప���వవంత���న వ�క�� ల�
● ఆ��గ� �ార�కర�ల�
● ��ౖదు�ల�
● అంగ� �ా�� / ఆ�ా �ా���క�ల�
● �ా� �క ఎ��ఓల ప���ధుల�

ప��చయకర�ల� ఆ����త న�దు సమయంల� ��క��ం�న సమ���రం
● ప��చయకర�ల ��ర�
● ప��చయకర�ల  సంఖ�
● ఇంట�డూ�స� �క� బ���ట��� సమ���రం �క� ఒక పద��

2.1.1.4  �ిల�ల న�దు
నవజ�త ��వ�ల�� స� �ిల�ల� క��� ఆ��� ��సం న�దు �ేసు��వచు�. �ిల�ల న�దు ���స��� వయసు�
ప��ారం ఈ ���ం�� ��ండ� పద�త�లను అనుస��సు� ం��.
5 సంవత��ాల కంట� తక��వ వయసు� ఉన� �ిల�లక�
�ిల��ా��� న�దు �ేయ����� (నవజ�త ��వ� నుం�� 5 సంవత��ాల కంట� తక��వ వయసు� ఉన��ార�) �ిల�ల
త��దండ�� ల� ల��� సంర�క�ల ఆ��� ధృ�కరణ అవసరం. 5 సంవత��ాల కంట� తక��వ వయసు� ఉన� �ిల�లక�
బ���ట��� �ేట� �ా�� ������ �ష� సమయంల� సంగ���ంచబడదు �ిల�ల ��ర�, ప�ట��న �ే��, �ంగం మ��య�
��య��త�ం సంగ���ంచబడ��� �ా�� ��ాసం �ా�� త��దండ�� ల�� అనుసం���ంచబ�� ఉంట�ం��.

త��దండ�� ల� / సంర�క�ల� ఈ ���ం�� ప��� ల�� �ిల��ా��� స�పంల�� ఏ�ౖె�� ఆ��� ��ం��� ��� �సు����� �.
● Birth ����ా� � � ఆ� బ��, మ���ిప� �ా�����ష� ల��� ��ల��, తహ�ీ� వంట� ఇతర ��ట���ౖ� �ా� �క ప�భ�త�

సంస�ల� జ��� �ే�ిన �ిల�ల జనన ధృ�కరణ పత�ం. ల��� �ిల�ల ప�ట�� క ��సం ప�భ�త� ఆసుపత�� ల� జ���
�ే�ిన ఉత�ర� �ార��  / �ి� �

త��దండ�� ల� ల��� సంర�క�ల�, స�వం�ా ఉన� త��దండ�� లల� ఒక��, మ�ఖ�ం�ా త�� �క� ఆ��� (ల��� ������ �ష�
�ి� �)
దయ�ే�ి �ర� � ఆ��� ల� ప�సు� త �ర���మ�ను అ� �ే� �ే�ి, �ిల�ల ఆ��� ల� ��� త� �ర���మ�ను క���
ఉం��లనుక�ంట�, �ిల��ా��� ఆ��� ��సం �ే��� మ�ందు � �వ�ాలను న�క��ంచం��. � ఆ��� న�క��ంచబ��న
త�ా�త, �ర� �ిల��ా��� ఆ��� న�దు ��సం �సు��వచు� మ��య� ��� ��సం � న�క��ం�న ఆ��� ను
ఉప���ంచవచు�.
5 నుం�� 18 సంవత��ాల �ిల�లక�:
�ిల��ా��� న�దు �ేయ�����, త��దండ�� ల� / సంర�క�ల� ఈ ���ం�� ప��� ల�� �ిల��ా��� స�ప ఆ��� ��ం��� ���
�సు��ళ�వచు�

● Child �ిల��ాడ� తన స�ంత పత�ం�� న�దు �ే��� - �ిల�ల �ాఠ�ాల ID (గ����ంప� �� ం��న ���� సంస� జ���
�ేసు� ం��) ల��� మ���ౖె�� UIDAI ఆ�ద�గ����న పత�ం.

● ��� ఆ� �ా��� బ���  ఎ� ��� ��ం� ��ంద న�దు �ే���  - �ిల�ల�� �ెల�� బ�ట� అ��� �ాఠ�ాల ఐ�� ల���
ఇతర ����� ��క����ం� ల�క�� �ే, త��దండ�� ల� / సంర�క�ల� �ిల�లను HOF ఆ����త న�దు ��ంద
న�దు �ేయవచు�, ఇందుల� ప�� � ఆ� ��ల�ష��� (�� ఓఆ�) పత�ం అవసరం (చూడం�� నుం�� 2.1.1.2
వరక�)

గమ�క: ���న� �క� ఆ��� ������ �ష� ��సం �ిల�ల తరప�న త��దండ�� ల� / సంర�క�ల� ఆ��� న�దుక�
అం��క���ా� ర�.

బ��� సం�ేశం: ఆ��� ������ �ష� ��సం �ిల�ల �ాఠ�ాల ఐ��� ఉప���ంచవచు�
2.1.1.15 బ���ట��� �న��ంప�ల�� ��ా�ిత�ల న�దు



● ��ళ�� / కళ�� (ల����) �దల�ౖన బ���ట��� అ�ా��రణతల� ఉన� ��ా�ిత�ల �షయంల�, ఈ ���ం��
సమ����ా�� ��క��ం���:

● ప����  జన��ం��క సమ���రం
● ��ం��ంట�� ��క��ంచడం అ�ాధ�ం అ�న సందర�ంల� ఒక ఐ��� ను ��క��ం���
● ��ల�(ళ�� ) ల�� సందర�ంల� ����న ���మ�ద�ల�
● అ�ా��రణ���న �� ట�గ��ీ

2.2 ఆ��� ������ �ష� ��సం గ�ర�� ంచు���ా��న �షయ�ల�
● ప�� ��ా�ి�� ఆ��� �ేట� ��ండ� ��షలల� �ల� �ేయబడ�త�ం�� - ఇం���� (���ా��) మ��య� �ా� �క ��ష

(������ �ష� సమయంల� ��ా�ి ఎం�ిక �ే�ా� ర�). ��ా�ిత�ల� ��ం��, �ెల�గ�, త�ళం, కన�డ, మలయ�ళం,
పంజ��, మ�ా��, గ�జ�ా�, బ�ం�ా�, ఒ��య�, అ�ా�� మ��య� ఇం���� ఎంచు��వచు�.।

● ������ �ష� �ార� ల� ఇ��న � �వ�ాల� � మ�ందు �ెర��ౖ క��ి�ా� �. ఆప��ట� ను సమ���ం�ే మ�ందు
ఆప��ట� ఇం���� మ��య� �ా� �క ��షలల� న�దు �ే�ిన అ�� �వ�ాలను �ర� త�� �ే�ి
ధృ�క��ంచడం మ�ఖ�ం. �ర� సంతకం �ేయ����� మ�ందు ర�ీదు �ి� � ల�� �వ�ాలను త�� �ేయవచు�

● అ���ారం అనుమ���� తప�, బహ�ళ ������ �షను� �రస���ంచబ��నందున, ��ా�ిత�ల� ఒక��ా�� మ�త���
న�దు �ేసు���ా�.

● ఆ��� �ేట� �ా���� అందుక�న� తర��ాత, ఆ��� ��సం ��� ఉం�ే సమయం 90 ���ల వరక� ఉంట�ం��
బ��� సం�ేశం: � ఆ��� ������ �ష� ��సం ఆప��ట� సమ���ం�ే మ�ందు అ�� �వ�ాలను ఇం���� మ��య� �ా� �క
��షల� జ�గ�త��ా త�� �ేయం�� మ��య� ఏ�ౖె�� ల��ాలను స���ేయం��
2.3 ఆ��� ������ �ష� ��ంట�
ఆ��� ��వలను అం��ంచ����� య�ఐ��ఎఐ �ేశ�ా�ప� ం�ా ఆ��� ������ �ష� ��ం��� లను ఏ�ా�ట� �ే�ిం�� ఇ�
బ��ంక�ల�, �� �ా� �ీసుల�, �ఎ� ఎ� ఎ� ��ం��� ల�, �ిఎ� �ిల�, �య�ంచబ��న �ాష� � ప�భ�త� �ా�ా�లయ�ల�
మ��య� ప��ే�క ఆ��� ���ా ��ం��� లల� ల��ా� �.
ఏ�ౖె�� ఆ��� ������ �ష� ��ం��� �� సంద���ంచడం ����ా �ర� ఆ��� ��సం న�దు �ేసు��వచు� జన��ం��క
�వ�ాల ��సం (��ర�, �ర���మ�, ప�ట��న �ే��, �ంగం, �బ�ౖ� నంబ�, ఇ����) ల��� బ���ట���� (�� ట�,
���మ�ద� ల��� ఐ��� �ా��) న�కరణ ��సం, �ర� ఆ��� మ��య� �ెల�� బ�ట� అ��� మద�త� ప��� ల�� ఒక
��ం��� �� సంద���ంచవచు�.
2.3.1 స�ప ఆ��� ��ంట� ప����ధన
�ర� స�పంల�� ఏ�ౖె�� ఆ��� ��ంట� �వ�ాలను కను��నవచు�:

● 1947 �ా� �ేయడం ����ా
● ఆ��� ��� ��ౖ� నుం��: https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
● mAadhaar APP నుం��

ఆ��� ��ం��� �� ఎల� కను����ల� ట��ట���య�� �ా�� �ేయం��: https://youtu.be/Iw2qihwxUE0
2.3.2  న�దు ��ం��� ల ర�ాల�
���ా పం�ిణ� ఆకృ� ఆ��రం�ా ఆ��� ������ �ష� ��ం��� లను �స� ృతం�ా ��ండ� వ�ా� ల��ా �భ�ంచవచు�. ఇ�� అం��:

2.3.2.1 ����ా� � � �ర���సు� న� ఆ��� ������ �ష� ��ంట�
ఇ� �ేశ�ా�ప� ం�ా బ��ంక�ల�, �� �ా� �ీసుల�, �ఎ� ఎ� ఎ� ��ం��� ల�, �ిఎ� �ిల� మ��య� �ాష� � ప�భ�త� �ా�ా�లయ�ల��
ల�ం�ే ఆ��� ��ం��� ల�. �ట�� సంబం��త ������ �ష� ����ా� � � �ర����ా� ర�
2.3.2.2 UIDAI �ే �ర���ంచబడ�త�న� ఆ��� ���ా ��ంద�ం
ఆ��� ���ా ��ం��� ల� ల��� ASK ల� UIDAI �ే �ర���ంచబడ�త�న� ప��ే�క ఆ��� ��ం��� ల�, ఇ� ��ా�ిత�లక�
అధు��తన �ా��వరణంల� ఆ��� ��వలను అం���ా� �
ఆ��� ���ా ��ంద�ంల� మ���� �వ�ాల ��సం �ా��
�ేయం��:https://uidai.gov.in/ecosystem/enrolment-ecosystem/aadhaar-seva-kendra.html

బ��� సం�ేశం: ప�భ�త� ��లవ�ల� �న� ఆ��� ���ా ��ంద�ం ఉదయం 9.30 నుం�� �ాయంత�ం 5.30 వరక� �ె���
ఉంట�ం��. �ా�ా��� ఏడ� ���ల� �ె��� ఉంట�ం�� ప�� ASK �� ���క� 250 నుం�� 1000 ���ా అభ�ర�నలను
�ర���ంచగల �ామర��ం ఉం��

2.4 ఆ� ల�ౖ� సమ���శ ��వల�

https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
https://youtu.be/Iw2qihwxUE0
https://uidai.gov.in/ecosystem/enrolment-ecosystem/aadhaar-seva-kendra.html


● ఆ��� ������ �ష� ల��� అ� �ే� ��సం అ�ా�ం� ��ం� బ�� �ేసు��వ����� ఆ� ల�ౖ� సదు�ాయ�లను క���
య�ఐ��ఎఐ అం��సు� ం��. � ��సం ల��� క�ట�ంబ సభ��డ� ల��� �����త��� ��సం అ�ా�ం� ��ం� బ��
�ేసు��వ����� �ర� ఆ� ల�ౖ� అ�ా�ం� ��ం� ��వను ఉప���ంచవచు�.
2.4.1 ఆ��� ��వ ��సం అ�ా�ం� ��ం�:

● �య�మక బ���ం� ��సం ల��� ��ం�� ఆ��� ��వలక� ఇతర ����� ఆ��� ��ం��� లక� ఆ��� స���� ��ంట�
(ASK) అందుబ�ట�ల� ఉం��

● ��త�  ఆ��� న�దు
● ��ర� న�కరణ
● �ర���మ� న�కరణ
● ప�ట��న �ే�� న�కరణ
● �ంగ న�కరణ
● బ���ట��� (�� ట� + �ింగ� �ి�ం� + ఐ���) న�కరణ
● �బ�ౖ� సంఖ� న�కరణ
● ఇ���� ID న�కరణ

�ర� ఆ� ల�ౖ� ల� ఆ��� ������ �ష� / అ� �ే� �ార� �ం�ా�, సమ���శ ��ంద�ం ట�ౖ�-�ా� � ను బ�� �ేసు��ం�� మ��య�
ఎంచుక�న� ఆ��� ��ం��� �� సంద���ం���. � ������ �ష� ID మ��య� QR ��� ల� ������ �ష� �ి� � మ��య� �
������ �ష� / అ� �ే� �ారం క��� ఉ����. సమయ��� ఆ�� �ేయ����� �ర� �ి�ంట�� �ా�ీ ��ంట� �సు��వచు�
ASK వద�  �ి�ం� ��క�ా�ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ����
� సమ����ా�� బ�� �ేయ����� �ా�� �ేయం��:
https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx

బ��� సం�ేశం: � ��సం ల��� � క�ట�ంబ సభ��డ� / �����త��� ��సం ఆ� ల�ౖ� అ�ా�ం� ��ం� బ�� �ేసు��ం��
మ��య� సమయ��� ఆ�� �ేయం��.

2.4.2 ఆ� ల�ౖ� అ�ా�ం� ��ం� ఎల� బ�� �ేసు���ా�
�ర� UIDAI ��� ��ౖ� ల��� ఆ��� �బ�ౖ� ఆ� నుం�� అ�ా�ం� ��ం� బ�� �ేసు��వచు� �ర� ఆ��� న�కరణ
��సం అ�ా�ం� ��ం� బ�� �ేసు� ంట�, �ర� ఆ��� నంబ� మ��య� �బ�ౖ� నంబ� ను న�దు �ేయ��. ఈ ల�ణం
ఆ��� ���స��� �బ�ౖ� నంబర�క� మ�త��� ప���తం �ాదు ఆ� ల�ౖ� అ�ా�ం� ��ం� బ�� �ే�� ���నం ఈ ���ం��
�ధం�ా ఉం��:

● ఈ ����� ��ళ�ం�� https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx
● ��ంట� ��ర�ను ఎంచుక��, 'బ�� అ�ా�ం� ��ం�'  ��ౖ ���� �ేయం��
● �ర� య����� �ేయద��న ��వను ఎంచు��ం�� - ��త�  ఆ��� ల��� ఆ��� న�కరణ
● � �బ�ౖ� నంబ� �ం�ి �ా��ా�ను ఎంట� �ే�ి సమ���ంచం��
● �ర� న�దు �ే�ిన �బ�ౖ� నంబ� ల� అందుక�న� OTP � న�దు �ేయం��
● � �బ�ౖ� �క� �జయవంత���న ��ా మ�ణ�కరణ��ౖ, అవసర���న �వ�ాలను ప���ంచ����� ఒక �ారం

ప�ద���ంచబడ�త�ం��. అవసర���న �వ�ాలను �ం�ి �ార� ను సమ���ంచం��
‘ �ర�హణ’ ట�� ను సంద���ంచడం ����ా �ర� అ�ా�ం� ��ం�' �వ�ాలను (�ే�� మ��య� సమయం)

�ర���ంచవచు�
ట��ట���య�� ��సం �ా�� �ేయం��: https://youtu.be/8ZurY3nrv7U
2.5 ఆ��� య��తథ �ి��
�ర� ������ �ష� సమయంల� � �బ�ౖ� నంబ� / ఇ���� ఐ��� ఇ��నట���ే, �క� ఆ��� ర�దుక�
సంబం��ం�న SMS / ఇ���� ��ట��ి��ష� వసు� ం��. � ఆ��� UIDAI ��� ��ౖ� నుం�� సృ�ి�ంచబ��ం�� ల��� మ�
���� ల�ౖ� 1947 క� �ా� �ేయడం ����ా క��� �ర� త�� �ేయవచు�.
� ఆ��� �ి��� త�� �ేయ����� �క� � EID (������ �ష� ID) అవసరం � ������ �ష� ర�ీదు ఎగ�వ ఎడమ
��ౖప�న 14-అం��ల ������ �ష� నంబ� (1234/12345/12345) మ��య� �ే�� మ��య� సమయం�� 14-అం��ల ట�ౖ�
�ా� ం� (dd / mm / yyyy hh: mm: ss) ను క��� ఉం��.

EID ట��ట���య�� చూడట���� �ా�� �ేయం��: https://youtu.be/H9DmEW9zBx8

https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx
https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx
https://youtu.be/8ZurY3nrv7U
https://youtu.be/H9DmEW9zBx8


2.5.1 EID �� ��ట�� క�న� ఏ� �ేయ��?
న�దు �ే�ిన త�ా�త �ర� అందుక�న� ర�ీదు �ి� � ల� న�దు ID �����నబ��ం��. దయ�ే�ి ఈ �ి�� ను జ�గ�త��ా
ఉంచం��. � ���ార�� ల ��సం �ి� � �క� స�ష����న ���� �� ���� �ేయ�ల� �క� సల� ఇ�ా� ర�. ఒక��ళ, �ర�
�ి� � ను �� ��ట�� క�న�, �ర� ఈ ��ండ� పద�త�ల ����ా � EID � ����� �� ందవచు�:

● ఆ� ల�ౖ�  Uidai.gov.in నుం�� (��� ��సం న�దు �ేయబ��న �బ�ౖ� నంబ� తప��స��)
● ఆ��� ���� ల�ౖ� 1947 �ా� �ేయం��

��ల���న EID / UID � ఎల� ����� �� ం��ల� ట��ట���య� చూడట���� �ా�� �ేయం��
https://youtu.be/wn6ec6OGbhA

� EID ల��� UID (ఆ��� నంబ�) ను ����� �� ంద����� �ా�� �ేయం��:
https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid
3 ఆ��� న�కరణ
�ేశంల�� ఏ�ౖె�� ఆ��� ��ంద�ం నుం�� �ర� � ��ా �ప��కన ఏ�ౖె�� జన��ం��క �వ�ాల� (��ర�, �ర���మ�, ప�ట��న
�ే��, �ంగం, �బ�ౖ� నంబ� ల��� ఇ���� ఐ��) ల��� బ���ట��� �వ�ాల� (��య��త�ం, ���మ�ద�, ఐ���
�ా��) ను న�క��ంచవచు�.

1.1 �ర� ఒ���ా�� ఒకట� కంట� ఎక��వ ఎంట�� న�కరణలను ఆ��� ��ంద�ంల� �� ందవచు� ఒక ఎంట��� (�ర���మ�
వంట��) మ��య� బహ�ళ ��ా ప�తను (�ర���మ�, �బ�ౖ� �� � నంబ�, ఇ���� �ర���మ� �దల�ౖన�)
న�క��ంచ����� �ీ�ల� ఒ�� �ధం�ా ఉంట��. �ాబట�� న�క��ం����న అ�� ఎంట��లను క��ి న�క��ంచడం
�క� అనుక�ల���న�� మ��య� తక��వ ఖర�� అవ�త�ం��. అందువల� , న�కరణ ��సం ఆ��� ��ం��� ��
సంద���ం�ే మ�ందు, �ర� అవసర���న ఇతర న�కరణల ��సం � ఆ��� �వ�ాలను త�� �ేయ��.

బ��� సం�ేశం: �ర� � ఆ��� ను న�క��ం�నప��డ�, � ఆ��� �వ�ాల� మ�త��� న�క��ంచబడ���, ఆ���
సంఖ� అల��� ఉంట�ం��

3.1  న�కరణక� అవసర���న ప��� ల�:
� ఆ����� ���ం�� �వ�ాలను న�క��ంచ����� ధృ�కరణ ��సం �ర� �ెల�� బ�ట� అ��� స�యక ప��� ��
సమ���ం���.:

● • ��ర�
● �ర���మ�
• జనన ధృ�కరణ పత�ం

పత�ం దరఖ�సు� ��ర��� ����ట ఉం��� అం��క��ం�న ప��� ల జ���� ఆ��� ��� ��ౖ� మ��య� ఎం-ఆ��� య�� ల�
అందుబ�ట�ల� ఉం��. (�ా�� 13.1, అనుబంధం I చూడం��)

● ��ం�� �ాట�� న�క��ంచ����� ప��� ల� అవసరం ల�దు:
● �ంగం
● �బ�ౖ� సంఖ�
● ఇ���� ID
● • �� ట���ా  �
● ���మ�ద�ల� మ��య� ఐ��� �ా�ను�
• �ా� �క ��ష

గమ�క: తం��� / త�� / భర� ��ర� �ర���మ� �ీ�� ఆ��రం�ా ఉంట�ం�� ఆ��� హ� ల�� ���� ఎప���ౖె�� అ� �ే�
�ేయవచు� �వ�ాల ��సం ���గం 3.4 ను అనుస��ంచం��

3.2 ఆ� ల�ౖ� జన��ం��క న�కరణ ��కర�ం
�ీ�య ��వ మ��య� న�కరణ �� ర�� (SSUP) నుం�� ఆ� ల�ౖ� ల� �ర���మ�లను న�క��ంచ����� UIDAI
�మ��� అనుమ�సు� ం�� - https://ssup.uidai.gov.in/ssup/. SSUP �� ల���� అవ������ OTP �� ంద�����
� ���స��� �బ�ౖ� నంబ� ఆవశ�కం�ా ఉం���. ���స��� �బ�ౖ� నంబ� అందుబ�ట�ల� ల�క�� �ే, �ర� న�కరణ
అభ�ర�నను ఉంచ����� � ఆ��� మ��య� ����� �ాట� ఉన� పత�ం�� ఏ�ౖె�� ఆ��� ��ం��� �� సంద���ంచవచు�.
3.2.1 ప��� ల�� ఆ� ల�ౖ� �ర���మ�ను న�క��ంచం��:

https://youtu.be/wn6ec6OGbhA
https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid


� ��ర�ల�� �ెల�� బ�ట� అ��� �ర���మ� ఆ��రం�ా �ర���మ�ను న�క��ంచ����� �ర� ఒక అభ�ర�న �ేయవచు�
(���గం 13.1, అనుబంధం - I చూడం��). ఆ� ల�ౖ� జన��ం��క సమ���రం న�క��ం�ే ���నం ఈ ���ం�� �ధం�ా
ఉం��:

1. SSUP - https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ సంద���ంచం��
2,  � ఆ��� నంబ� �� ల���� అవ�ం��
3. � �బ�ౖ� ల� అందుక�న� OTP � య����� �ేయం��
4. ��� త� జన��ం��క సమ���రం న�దు �ేయం��

5. UIDAI ను � స�ంత ��ష ఆ��రం�ా � �ా� �క ��షల��� అనువ��ంచ����� అనుమ�ంచం�� ల���
స�యం��లకం�ా అనువ��ంచబ��న వచనం నుం�� �����ం� ను సవ��ంచం��.

6. �ర� అ�� �వ�ాల� మ��య� �����ం� �� సంతృ�ి� �ెం��న త�ా�త, సమ���ంచం��
7. స�య పత�ం �క� రంగ� �ా�� �సు��ం�� (పత�ంల� బహ�ళ ���ల� ఉంట�, అ�� �ా�� �ే�ి .pdf png,or

jpeg ��ౖ� �ా     ��� �ేయం��) మ��య� అ� ల�� �ేయం��
8. అ� ల�� ��సం అసల� ప��� �� �ా�� �ేయ�ల� �ి�ార�� �ేయబ��ం��. అసల� పత�ం అందుబ�ట�ల� ల�క�� �ే,

��ా�ి ��ట�� ప�� � ల��� ���� ఆ�ీస� ధృ�క��ం�న పత�ం �క� �ా�ీ� అ� ల�� �ేయవచు�
9.�వ�ాల�, �����ం� మ��య� స�యక ప��� లను స���ంచం��, ఏ�ౖె�� ఉంట�, దయ�ే�ి సవరణ ఎం�ికను
ఉప���ం� స���ంచం��.
10. దయ�ే�ి ��� ����ం� బట� ��ౖ ���� �ే�ి �ె��ంప�ను ��ా ��� �ేయం��.
11.SSUP ��సం ర�సుమ� 50 / -, బహ�ళ అభ�ర�నల� క��� ఒక అభ�ర�న�ా ప��గణ�ంచబడ��� మ��య� 50 / -
ర�సుమ� వసూల� �ేయబడ�త�ం��
12 ��ా�ిత�ల� BPO ను ��ా ��� �ేయ����� మ�ందు న�కరణ అభ�ర�నను క��� రదు� �ేయవచు� (��ా�ి
�ె��ంప� �ె��ం��� ల��� రదు�  �ే�ి�� �ాపసు ����� ఇవ�బడ�త�ం��).
13మ�నుపట� అభ�ర�న �ఫల����ే (�ె��ంప� ��ౖఫల�ం �ారణం�ా), �ర� SSUP �� ర�� క� ల���� అ�న త�ా�త ఆ
అభ�ర�నను రదు�  �ేయవచు�.

3.2.2 SSUP ����ా �ే�ిన న�కరణ అభ�ర�నలను �రస���ంచబడక�ం�� �ె� �ా�ంట��
● దయ�ే�ి ఆ� ల�ౖ� SSUP ర�పంల� �ెల�� బ�ట� అ��� సమ����ా�� న�దు �ేయం��; న�కరణ అభ�ర�న

సమయంల� అ� ల�� �ే�ిన పత�ం�� �ేట� స���� ల�త�ంద� ��ా� ��ంచు��ం��
● దయ�ే�ి అ� ల�� �ే�ిన పత�ంల� న�కరణ అభ����ం�న ��ా�ిత��  ��ర� ఉంద� ��ా� ��ంచు��ం��.
● దయ�ే�ి స���న పత�ం ��ర�ను ఎంచు��ం��; ఇ�� అ� ల�� �ేయబ��ంద� మ��య� ఇ�� పత� ర��వ���

స���� ల�త�ంద� ��ా� ��ంచు��ం��.
● �ెల�� బ�ట� అ��� ర��వ� ప��� ల��ా అ� ల�� �ే��టప��డ� ఒ���నల� ప��� ల �క� అ��క ��జల��ష�

���� �� ఉప���ంచం��.
● పత�ంల� �����న� వయసు� మ��య� ఒ���నల� �� ట� స���� ల��
● ��ా�ి �క� �ంగమ� మ��య� �� ట� స���� ల��
● దయ�ే�ి అసంప�ర� �వ�ాల�� అభ�ర�నలను సమ���ంచవదు�

3.3 �ిల�లక� తప��స�� బ���ట��� న�కరణ

�ిల�ల�� 5 సంవత��ాల వయసు� ఉన�ప��డ� మ��య� మ�� 15 సంవత��ాల వయసు�ల� �ిల�ల
బ���ట��� �వ�ాల ఆ��రం�ా �ిల�ల న�కరణ అవసరం. ��వ� �క� ���మ�ద�ల�,
ఐ��� �ా�ను�  మ��య� ��య����� లను �ా�� బ�� �ేట�ల� బం��ం� న�క��ం��ర�. ఇ��
అవసర���న ��ట �ిల��ా��� ఐ�ెంట���ౖయ� �ా ఉప���ంచ����� స�యపడ�త�ం�� �ిల�ల��
ఇ��న మ�ల సంఖ� అల��� ఉంట�ం�� ఈ తప��స�� బ���ట��� న�కరణ �ిల�లక� ఉ�తం

3.4 ఆ��� �ర���మ�ల� '��� ఆ�' �ీ��  న�కరణ

https://ssup.uidai.gov.in/ssup/


ఆ��� ల�� ‘��� ఆ�’ �వ�ాల� �ర���మ� �ీ��  ల� ఒక ��గం. �ట�� ఇంతక� మ�ందు W / o, D / o, S / o ల��� C /
o �ా ��������ర�. ఇ� ఇప��డ� C / o క� ��ా మ�ణ�క��ంచబ��� �. �ర� � ఆ��� ను అ� �ే� �ే��� ల��� ��జ�
ఆ��� ను �ౌ� ల�� �ే��� , అ�� ��ల�ష� �వ�ాలను �ి / ఓ�ా చూ�ిసు� ం��.
�ర� ���� అ� �ే� �ేయ�లనుక�ంట�, �ర� �ర���మ� న�కరణ అభ�ర�నను ఉంచవచు� (ఆ��� ��ం��� నుం�� ల���
ఆ� ల�ౖ� ల� SSUP ����ా - ref. Sec. 3.2.1). పత�ం � ��ర�ల� ఉం��� మ��య� �ర� �ి / ఓ �ీ��  ల� అ� �ే�
�ేయ�లనుక��� వ���� ��ర�ను క��� ఉండవల�ిన అవసరం ల�దు. ఇ�� తప��స�� ��త�ం �ాదు. �ర� � �ర���మ�ల�
�ి / ఓ �ీ��  ను ఖ���ా ఉంచ����� ఎంచు��వచు�.

BOX MESSAGE: C / o �ీ�� తప��స�� �ీ�� �ాదు. �ర� � �ర���మ�ల� �ి / ఓ �ీ��  ను ఖ���ా ఉంచ�����
ఎంచు��వచు�.
3.5 న�కరణల సంఖ���ౖ ప����
UIDAI �క� న�కరణ ���నం ప��ారం, జన��ం��క సమ����ా�� �ా�� ��ా �ప��కన
న�క��ంచ����� ఈ ���ం�� ప���త�ల� �ర��ంచబ��� �:

● ��ర� - ��ండ��ార��  న�క��ంచబడ�త�ం��
● �ంగం - ఒక�ా��
● ప�ట��న �ే�� - ఒక�ా��

��ౖన �����న� న�కరణల ��సం అనుమ�ంచబ��న ప���త�ల�� � ���నం ��ౖన �����న� ���గం 3.1 ల� �వ��ం�న
�ధం�ా ఉంట�ం��. � ��ా �ప��కన ఏ�ౖె�� ఇతర సమ���రం అవసర���న �ధం�ా న�క��ంచబడ�త�ం�� �ర���మ�,
ఇ���� ఐ��, �బ�ౖ� నంబ� ల��� బ���ట���� - ��య����� ల�, ���మ�ద�ల�, ఐ��� �ా�న� ��సం న�కరణ
సంఖ�ల� - సమ����ా��� ప���� ల�దు.

3.5 న�కరణల సంఖ���ౖ ప���త�ల�

1.2 UIDAI �క� న�కరణ ���నం ప��ారం, �ా�� ఆ��� ల� జన��ం��క సమ���రం న�క��ంచ����� ఈ ���ం��
ప���త�ల� �ర��ంచబ��� �:

• ��ర� - ��ండ��ార�� న�క��ంచవచు�

�ంగం - ఒక�ా��

ప�ట��న �ే�� - ఒక�ా��

��ౖన �����న� న�కరణల �క� ప����య అనుమ�ంచద��న ప���త�ల�� ��ౖన �����న� ���గం 3.1 ల� �వ��ం�న
�ధం�ా ఉంట�ం��. � ఆ��� ల�� ఏ�ౖె�� ఇతర సమ���రం అవసర���నప��డ� మ��య�
న�క��ంచబడ�త�ం��. ఇతర జన��ం��క సమ���రం ��సం న�కరణల సంఖ�క� ప���� ల�దు - �ర���మ�,
ఇ���� ఐ��, �బ�ౖ� సంఖ�; ల��� బ���ట���� - ��య��త�ం, ���మ�ద�ల�, ఐ��� �ా�ను� .

3.6 ఆ��� న�కరణ ��సం �న��ంప� ప����య

ఏ�ౖె�� �ారణం �ేత, �ర� � ఆ��� ల� ��ౖన �����న� మ�డ� �ీ��  లను (��ర�, �ంగం మ��య� ప�ట��న �ే��) మ��
అ� �ే� �ేయ�� (అనుమ�ంచద��న ప������ �ం�), �ర� �ట�� �ేయ��:

1. ఏ�ౖె�� ఆ��� ��ం��� �� సంద���ంచం�� (��ర� మ��య� ప�ట��న �ే�� ��సం �ెల�� బ�ట� అ��� స�య పత�ం��)

2. న�కరణ అభ�ర�నను ఉంచం��

3. 1947 క� �ా� �ేయడం ����ా ల��� help@uidai.gov.in క� ఇ���� ����ా ��జ� URN (అ� �ే� �������
నంబ�) ను ఆ��� స�య ��ం��� ��� పంపం�� మ��య� ‘�న��ంప� న�కరణ’ ��సం అభ����ంచం��.

ఈ ��సు UIDAI �క� ��ా ం�య �ా�ా�లయ���� ��ట��ంచబడ�త�ం��, అ�� � ��ా ం����� త��న శ�ద���
�ర���సు� ం��. ధృ�క��ంచబ��న త�ా�త, � న�కరణ అభ�ర�న ��ా ��� �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఫ�తం �క�
�ె�యజ�యబడ�త�ం��.



3.7 ఆ��� స���న�� �షయంల� న�కరణ

� మ�ల �ేట� దశల�� గ�ణ�త�క ధృ�కరణక� ల�బ�� ఉంట�ం�� UIDAI �క� అట�వంట� గ�ణ�త�క త��
సమయంల�, ఏ�ౖె�� ��ా�ి �క� స�యక ప��� ల� ల��� బ���ట��� �ేట�ల� ఏ��ౖ�� వ�����ాల�
క��ి��� , అత� ఆ��� ������కం�ా ���ి��యబడ�త�ం�� మ��య� ఆ��� హ� ల�� క� స���ా
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. � ఆ��� ������కం�ా ���ి��యబ���ే, �ర� ఆ��� OTP / బ���ట���
��ా మ�ణ�కరణ ఆ��రం�ా ఎట�వంట� ��వలను �� ందల�ర�
ఈ సందర�ంల� �ర� ఈ దశలను అనుస��ం���:
1.‘ఆ��� స���న�� మ��య� తదుప�� ప����య �క� �ారణ��� �ెల�సు��వ����� UIDAI ����ా
ఇ���� / SMS / ల�ఖను అనుస��ంచం��.

2. స���న�� బ���ట���� �ారణం�ా ఉంట�, ఏ�ౖె�� ఆ��� ���ా ��ం��� �� సంద���ం�, � బ���ట��� లను
న�క��ంచం��.

3. స���న�� ��క����ంట�� �ారణ�ల వల� ఉంట�, దయ�ే�ి జ�గ�త�ల� �సుక�న� త�ా�త న�కరణల ��సం సంబం��త
ఆ��� ��ా ం�య �ా�ా�లయ��� సంప���ంచం�� / సంద���ంచం��.

3.8  న�కరణ �ి�� త��
● అ� �ే� �������  �ి� � ల� �����న� 8-అం��ల అ� �ే� �������  నంబ� (య�ఆ� ఎ�) ను ఉప���ం� � ఆ���

అ� �ే� �క� �ి��� �ర� ఈ ���ం�� �ధం�ా త�� �ేయవచు�.
● ఆ��� ���� ల�ౖ� - 1947
● ఇ���� help@uidai.gov.in
● uidai.gov.in
•   ఎం ఆ��� APP

SSUP ����ా, ఆ� ల�ౖ� �ర���మ� న�కరణ అభ�ర�న �క� �జయవంత���న ప�దర�న��ౖ �ర� URN (అభ�ర�న
సంఖ� న�కరణ) ను అందుక�ంట�ర�. ఇ�� � �ీ��� ల� ప�ద���ంచబడ�త�ం�� మ��య� SMS ����ా � న���త
�బ�ౖ� నంబ� క� పంపబడ�త�ం��. � ఆ��� న�కరణ �ి��� �ెల�సు��వ�����  URN మ��య� � ఆ���
నంబ� ను ఉప���ంచం��: https: //ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus.

� న�కరణ అభ�ర�న �క� �ి��� త�� �ేయ����� �ా�� �ేయం��:
https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar
� ఆ� ల�ౖ� �ర���మ� న�కరణ అభ�ర�న �క� �ి��� త�� �ేయ����� �ా�� �ేయం��:
https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus

3.9 ఆ��� న�కరణల ��సం గ�ర�� ంచు��వల�ిన �ా�ంట��
1.ఏ�ౖె�� ఆ��� హ� ల�� అత� / ఆ�� ��ా �ప��కన న�కరణను అభ����ంచవచు�
2. ఆ��� న�కరణ అభ�ర�నక� ఆ��� హ� ల�� ధృ�కరణ అవసరం ఈ ధృ�కరణ ఆ��� ��ంద�ంల� బ���ట���
ధృ�కరణ ల��� ఆ� ల�ౖ� న�కరణల ��సం OTP ధృ�కరణ�ా జర�గ�త�ం��. 5 సంవత��ాల కంట� తక��వ వయసు�
ఉన� �ిల�లక�, ఈ ధృ�కరణ త��దండ�� ల� / త��దండ�� ల�ే �ేయబడ�త�ం��, త��/తం��� ��ర��  ������ �ష� సమయంల�
�ిల�ల�� సంబంధం క��� ఉంట��.
3. 18 ఏళ�ల�ప� �ిల�ల �షయంల�, ఆ��� ను న�క��ంచ����� త��దండ�� ల� / త��దండ�� ల సమ��
��క��ంచబడ�త�ం��.
4.�ర� � న�కరణ �ి� � ను ��ల���ే ల��� న�కరణ అభ�ర�న సంఖ� ల�క�� �ే, ���గం 2.5.1 ల� �వ��ం�న �ధం�ా
EID ��కవ�� ��సం ������� అనుస��ంచం��.
5. � న�కరణ అభ�ర�న �రస���ంచబ���ే, �ర� 1947 క� �ా� �ే�ి, �రస�రణక� �ారణ��� కను��నవచు�
మ��య� �ర� మ��క న�కరణ అభ�ర�నను సమ���ం�ే మ�ందు ��దు� బ�ట� చర� �సు��వచు�.
6. � ఆ��� ‘�ెల�దు’ అ� చూ�ి��� , మ��ంత మ�ర�దర�కత�ం ��సం 1947 క� �ా� �ేయం��
7. � ఆ��� ల�ఖల� ‘ప�ట��న సంవత�రం’ మ�త��� మ����ంచబ���ే, న�క��ంచవదు�  � ప���� ప�ట��న �ే���
చూ�ించ����� � ��జ� ఆ��� ల��� ఆర�� ఆ��� ను uidai.gov.in నుం�� �ౌ� ల�� �ేయం��.

https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar
https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus


3.10 ఆ��� న�కరణ ��సం గ�ర�� ంచు��వల�ిన �ా�ంట��
ఆ��� నంబ� ఉన� ��ా�ి, ప�ె����ేళ� వయసు� నుం�� ఆర� ��లల�� ప�, తన ఆ��� నంబ� రదు� ��సం య�ఐ��ఎఐ
��ా ం�య �ా�ా�లయ���� దరఖ�సు�  �ేసు��వచు�.
��ా�ిత�ల� ��ా ం�య �ా�ా�లయ��� ఒక ����ష� �ే�� మ��య� సమయ���� సంద���ం� ఆ��� ధృ�కరణ ����ా
ల��� ��ా ం�య �ా�ా�లయం ఆ��� నంబ� ను రదు� �ే�� ప����యను ��ా రం�ంచగల ఇతర మ��ా� ల ����ా మ�డ�
��లల��  రదు�  �ేయబడ�త�ం��.

4 ఆ��� న�దు / న�కరణ ��సం �ెల�� బ�ట� అ��� ప��� ల జ����
ధృ�కరణ ��సం �ెల�� బ�ట� అ��� మద�త� ప��� �� అం��ంచడం ����ా �ర� ఆ��� ��సం న�దు
�ేసు��వచు� ల��� � ఆ��� ల� జన��ం��క �వ�ాలను న�క��ంచవచు�. ఐ�ెంట�ట� స����ి��ట�� (�ిఒఐల�) /
�ర���మ� స����ి��ట�� (�ిఒఎల�) / జనన ధృ�కరణ ప��� ల� (��ఓ�ల�) / సంబం��ల స����ి��ట�� (�ిఒఆ� ల�)
మ� ��� ��ౖ� uidai.gov.in ల�, M Aadhaar APP అందుబ�ట�ల� ఉ���� మ��య� అ��ం���� -1 (����
13.1) ల� క��� అం��ంచబ��� �. |
�ెల�� బ�ట� అ��� స�య పత�ం తప��స��

● ఆ��� ������ �ష�
● ��ర� న�కరణ
● �ర���మ� న�కరణ
● ప�ట��న �ే��

� ఆ��� ల�� ఇతర జన��ం��క ల��� బ���ట��� �వ�ాల న�కరణ ��సం �ర� ��ర��ా � ఆ��� ��
ఆ��� ��ం��� �� సంద���ంచవచు�. ఎ�ఆ�ఐ న�దు ��సం, ��ర�య �ా�� ��� తప��స�� �ిఒఐ అ�
క��� గమ�ంచం��. ఎ� ఆ� ఐ ఇతర ప��� లను (�ెల�� బ�ట� అ��� ప��� ల జ���� ప��ారం) POA �ా
ఇవ������ ఎంచు��వచు�.
ఆ�ద�గ����న ప��� ల జ����ను సూ�ంచ����� �ా�� �ేయం��–

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
4.1.1.1 గ����ంప� ర��వ� (POI)

ఆ��� ������ �ష� ల��� ��ర� న�కరణ ��సం, �ెల�� బ�ట� అ��� ప��� ల జ���� ప��ారం ��య��త�ం�� �ాట� క�సం
ఒక POI ప��� �� అం��ం���.

4.1.1.2 �ర���మ� ర��వ� (POA)

ఆ��� ��ంద�ంల� ల��� SSUP ����ా ఆ� ల�ౖ� ల� �ర���మ�ను న�క��ంచ�����, �ర� � ����ట POA ప��� ��
అం��ం���. �ర� �ర���మ� ధు� �కరణ ��వను క��� ఉప���ంచవచు� (���గం 3.2.2 చూడం��.

4.1.1.3 ప�ట��న �ే�� (DOB)

� ఆ��� ల� ప�ట��న �ే��� న�క��ంచ�����, UIDAI అం��క��ం�న �ెల�� బ�ట� అ��� ప��� ల జ���� ప��ారం �ర�
� ��ర� �ద DOB ప��� �� అం��ం���

4.1.1.4 ��� ఆ� �ా��� సంబంధం �క� �ా��ం (POR)
‘‘��� ఆ� �ా���’ ల��� ‘�ౖె�� ������ �ష�’ న�దు ��సం, �ర� UIDAI అం��క��ం�న �ెల�� బ�ట� అ��� POR
ప��� ల జ���� ప��ారం ��ల�ష��� ప�� � (POR) ప��� �� అం��ం���.
4.1.1.5 ఆ��� న�దు / న�కరణ ��సం స����ి���
స�యక ప��� ల జ���� ప��ారం, �ర� ఆ��� ������ �ష� / అ� �ే� ��సం సమర� అ���ారం జ��� �ే�ిన స����ి��� ను
POI / POA / DOB ప�� � / POR �ా ఉప���ంచవచు�. ఈ స����ి��� ��సం UIDAI ఒక ��ా మ�ణ�క ఆకృ��
ఆ�ే�ం�ం�� (అనుబంధం -2, ���గం 13.2 చూడం��). POI / POA / DOB ��సం ఆ�ద�గ����న ప��� ల
జ����ల� �క� ఇతర ప��� ల� ల�క�� �ే �ర� అల�ంట� ప�మ�ణప��� �� ఉప���ం���.
ఆ��� ������ �ష� / అ� �ే� స����ి��� ల ��సం ��ా మ�ణ�క ఆకృ�� చూడట���� �ా�� �ేయం��:
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf


5. ఆ��� ������ �ష� / న�కరణ ��సం �����ల� (1.1.2019 నుం��)

��ా�ిత�ల నుం�� ��ధ ఆ��� సంబం��త ��వలక� అ�� ����ా� � ర�� �ర��ం����న గ��ష� ���� �� UIDAI
�ర��ం�ం��. ఒక సందర�ంల� ఒకట� కంట� ఎక��వ �ీ��  లక� న�కరణల� ఒకట��ా ప��గణ�ంచబడ��� సమయం
మ��య� డబ�� ఆ�� �ేయ����� � ఆ��� �వ�ాలను త�� �ే�ి, ఏ�ౖె�� ఆ��� సందర�నల� న�క��ం����న
అ�� ��ా ం��లను న�క��ం��ల� �ి�ార�� �ేయబ��ం��.

��ర��  ఇ�����ా �ి�

5.1  ఆ��� ������ �ష� / అ� �ే� �ార� క� ఎట�వంట� ����� ల�దు
బ��ంక�ల�, �� �ా� �ీసుల�, �ఎ� ఎ� ఎ� ��ం��� ల�, �ిఎ� �ిల� ల��� �ాష� � ప�భ�త� �ా�ా�లయ�ల� ల��� ప�� � స����
��ంట� �ా�ా�లయ�ల� ల��� య�ఐ��ఎఐ �ర���సు� న� ఆ��� ��ం��� లను సంద���ం�ేటప��డ�, దయ�ే�ి ఆ���
������ �ష� / న�కరణ �ా�ాల� అవసరం ల�ద� గమ�ంచం��. �����ల� ఆ��� న�కరణల ��సం ల��� ��ౖ వంట� �ి�ంట� ��సం
మ�త���. �ర� � అ�ా�ం� ��ం� ను ఆ� ల�ౖ� ల� బ�� �ేసుక�ంట�, ఆ� ల�ౖ� ల� వ���ం�ే ర�సుమ�ను �ె��ంచ�����
�ర� ఎంచు��వచు�. ��ా�ిత�ల� https: //
www.uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf ��గ�వ �ం� నుం�� ఆ��� న�దు /
న�కరణ �ార� ను �ౌ� ల�� �ే�ి �ి�ం� �ేయవచు�. ��ా�ిత�ల� ఏ�ౖె�� ��ం��� ��� ���� ల��ాలను ��ా��ంచ�����
ఒక �ార� �ంపవచు�

బ��� సం�ేశం: � ఆ��� ������ �ష� / అ� �ే� �ార� ను uidai.gov.in నుం�� �ౌ� ల�� �ేసు��ం��. �ారం ��సం ఏ
ఏజ�ం� / ఏజ����� �ె��ంచవదు�

5.2 ��ంద�ం � దగ�ర ఎక��వ వసూల� �ే���  ఎల� �ి�ా�దు �ేయ��
● ��ౖన �����న� ���ా �����ల కంట� ��ంద�ం �క� ఎక��వ వసూల� �ే��� , �ర� ఈ ���ం�� �ధం�ా �ి�ా�దు

�ేయవచు�:
● 1947 �ా� �ే�ి �ి�ా�దు న�దు �ేయం��
● � URN �� ��ంట� �వ�ాలను మ��య� contact@uidai.gov.in క� సంప���ంప� �వ�ాల�� ఇ����

�ేయం��
● ఆ� ల�ౖ� ల� �ి�ా�దు �ేయం��: https://resident.uidai.gov.in/file-complaint
● ��ా�ిత�ల� సంబం��త ����ా� � � క� �ి�ా�దు �ేయవచు�, ����ా� � � �వ�ాల� � ��ంద�ంల� అందుబ�ట�ల�

ఉ����.

6. ఆ��� ఆ���ంచడం ఎల�
6.1  ఆ��� జన��ష�

��ౖ �వరణ ప��ారం UIDAI ఏ�ా�ట� �ే�ిన ������� అనుస��ం�, �ర� ఆ��� ��సం న�దు �ే�ిన త�ా�త, �
�ేట� ��ల� ��ణ����న త��ల ���ందక� ��ళ�త�ం��. ప����య �జయవంతం అ�న త�ా�త, ప�� తదుప��
ఆ��� న�కరణ అభ�ర�నక� అ�ే ��ణ�త ధృ�కరణ ప����య అనుస��ంచబడ�త�ం��. � బ�� ఉత���
�ేయబ��నప��డ� / న�క��ంచబ��నప��డ� �ర� � ���స��� �బ�ౖ� నంబ� ��ౖ SMS అందు���ా�.

ఆ��� సృ�ి�ంచబ��న త�ా�త ల��� �ర� సమ���ం�న న�కరణ అభ�ర�న ప�ర��న త�ా�త, � ఆ��� ల�ఖ
మ����ంచబ��, ఇం��య� �� ��  �క� �ా��రణ �� స�� ��వ ����ా � ���స��� �ర���మ�క� పంపబడ�త�ం��. �ర�
������ �ష� �ారంల� �బ�ౖ� నంబ� ను �����న�ట���ే, � ఆ��� ల�ఖ పం�ినప��డ� � ���స��� �బ�ౖ� నంబ� క�
SMS వసు� ం��.

� ఆ��� ల�ఖ పం�ిణ� �ే��� �� ంద����� మ��య� ఆ��� ల�ఖను పం�ిణ� �ేయ����� � �ా� �క త�ాల�
�ా�ా�లయం�� సమన�యం �ేసు��వ����� �ర� 1947 క� �ా� �ేయవచు�.

https://resident.uidai.gov.in/file-complaint


6.2 ఆ��� ల�ఖ

ఆ��� సృ�ి�ంచబ��న త�ా�త ల��� �ర� సమ���ం�న న�కరణ అభ�ర�న ప�ర��న త�ా�త, � ఆ��� ల�ఖ
మ����ంచబ��, ఇం��య� �� �� �క� �ా��రణ �� స�� ��వ ����ా � ���స��� �ర���మ�క� పంపబడ�త�ం��. �
ఆ��� ల�ఖ పం�ినప��డ� � ���స��� �బ�ౖ� నంబ� ఆ��� ఎ���ల��ం� �ారం న �ర� �����న�ట���ే ల�
ఎ�ఎంఎ� �� ందు��ర�

� ఆ��� ల�ఖ �ె�వ�� �ే��� �� ంద����� మ��య� ఆ��� ల�ట� �ె�వ�� ��సం � �ా� �క �� �ా� �ీసు�� సమన�యం
�ేసు��వ����� �ర� 1947 క� �ా� �ేయవచు�.

బ��� సం�ేశం: �ె�వ�� �ే�� నుం�� 15 ���లల�ప� �క� ఆ��� ల�ఖ �ాక�� �ే, �ె�వ�� ఆలస�ం �ావ����� �ారణ���
త�� �ేయ����� �ర� � �ా� �క �� �ా� �ీసును సంప���ంచవచు�.

6.3 ఆ��� �ౌ� ల�� �ేసు��ం��
● �ర� � ఆ��� ను UIDAI ��� ��ౖ� https://eaadhaar.uidai.gov.in/#/ ల��� mAadhaar App నుం��

�ౌ� ల�� �ేసు��వచు�
�ర� � ఆ��� ను �ౌ� ల�� �ేసు��వచు�:

● EID � ఉప���ంచడం (న�దు ID): � ఆ��� ను �ౌ� ల�� �ేయ����� � 28 అం��ల న�దు
సంఖ��� �ాట� ప���� ��ర� మ��య� �ి� ��� ను (న�దు సమయంల� ఇ��నట�� ) ఉప���ంచం��.

● య�ఐ�� (ఆ��� నంబ�) ఉప���ంచడం: � ఆ��� ను �ౌ� ల�� �ేయ����� � 12 అం��ల ఆ���
నంబ� �� �ాట� ప���� ��ర� మ��య� �ి� ��� ను ఉప���ంచం��.

6.3.1 ఆ��� మ��య� �ా� వ�� ను �ౌ� ల�� �ేయ����� OTP
ఆ��� �ౌ� ల�� �ేయ����� OTP � ఆ��� ���స��� �బ�ౖ� నంబ� ల� వసు� ం��. ఈ OTP �� బదుల��ా, �ర�
eAadhaar � �ౌ� ల�� �ేయ����� T-OTP (ల��� సమయ-ఆ����త OTP) ను క��� ఉప���ంచవచు�.
MAadar App ను ఉప���ం� T-OTP ను జ������ �ేయవచు� < ADD SCREENSHOT OF T-OTP
service from mAadhaar App>
�ౌ� ల�� �ే�ిన ఆ���, ఇఆ��� అ� క��� �ిల��ా� ర�, ఇ�� � ఆ��� �క� �ా� వ�� ర��త ఎల�ా�� �� �ా�ీ. ఇ��
.pdf పత�ం�ా �ౌ� ల�� �ేయబ��ం��. � eAadhaar .pdf ��ౖ� �క� �ాస��� అ���� �ా�ిట� ల�� �దట� 4
అ��ాల కల�క మ��య� ప�ట��న సంవత�రం (YYYY).
మ��ంత �ెల�సు��వ����� �ా�� �ేయం��:
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/283-faqs/aadhaar-online-services/e-aadh
aar.html

6.3.2 eAadhaar ల� ���ట� సంత�ా�� ధృ�క��ంచడం
� eAadhaar UIDAI �ే ���ట� సంతకం �ేయబ��ం��. � eAadhaar ల�� ���ట� సంతకం ఒక ప�శ� గ�ర�� ‘?’
గ�ర�� ను చూ�ి��� , �ర� �ౌ� ల�� �ే�ిన ఆ��� ల�� ���ట� సంత�ా�� ఏ�ౖె�� ప��జనం ��సం ఉప���ం�ే
మ�ందు ���� ధృ�క��ం���.
EAadhaar ల� ���ట� సంత�ా�� ఎల� ధృ�క��ం��ల� ట��ట���య� చూడట���� �ా��
�ేయం��https://youtu.be/qKltutvyUnU
6.3.3 �ౌ� ల�� �ే�ిన ఆ��� చట�బద�ం�ా �ెల�� త�ం��
�ౌ� ల�� �ే�ిన ఆ��� చట�బద�ం�ా �ెల�� బ�ట� అ��� పత�ం మ��య� ఆ��� అ�రం వల� ఉప���ంచబడ�త�ం��.
�ౌ� ల�� �ే�ిన ��ా �ప��కన ఉన� క��ఆ� ��� ను �ా�� �ేయడం ����ా క��� ���� ధృ�క��ంచవచు�
ఇ-ఆ��� ��ా మ�ణ�కత��ౖ సర���ల� చూడట���� �ా�� �ేయం��:
https://uidai.gov.in/images/uidai_om_on_e_aadhaar_validity.pdf
6.3.4 ఆ��� �ీచ��

https://eaadhaar.uidai.gov.in/#/
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/283-faqs/aadhaar-online-services/e-aadhaar.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/283-faqs/aadhaar-online-services/e-aadhaar.html
https://youtu.be/qKltutvyUnU
https://uidai.gov.in/images/uidai_om_on_e_aadhaar_validity.pdf


6.4 mAadhaar �బ�ౖ� య��
ఆ��� �క� అ���ా��క �బ�ౖ� అనువర�నం ����ా �ర� � �ా��� �� � ల� ఆ��� ను క��� �సు��ళ�వచు� ఈ
అనువర�నం ఆ��� హ� ల�ర�క� 35 కంట� ఎక��వ ఆ� ల�ౖ� ఆ��� ��వలను అం��సు� ం�� ఎం ఆ��� గ�గ�� ���  ��� �
మ��య� ఆ�ి� య�� ��� � నుం�� �ౌ� ల�� �ేసు��వ����� అందుబ�ట�ల� ఉం��.
Android mAadhaar య�� �ౌ� ల�� �ేయ����� �ా�� �ేయం��:
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.mAadhaarPlus&hl=en_IN
IOS mAadhaar య�� �ౌ� ల�� �ేయ����� �ా�� �ేయం��:
https://apps.apple.com/in/app/maadhaar/id1435469474

6.5 ఆ��� �ి��ి �ార��
UIDAI సమ���ం�న ఆ��� �ి��ి �ార�� ఆ��� �క� ��జ� ��ర�� �సుక���ళ������ సుల�వ��ా మ��య�
మ�����న���ా ఉండటం�� �ాట�, �ి��ి ఆ����త ఆ��� �ార�� ���ట� సంతకం �ే�ిన సుర��త క��ఆ� ��� ను
బహ�ళ భద��� ల�ణ�ల�� �ాట� �� ట���ా �ి� మ��య� జన��ం��క �వ�ాల�� క��� ఉం��. ఆర�� లను ఆ� ల�ౖ� ల�
Uidai.gov.in ల��� Resident.uidai.gov.in ల� ��మమ�త�ప� ర�సుమ� ర�.50/- �ె��ం� ఆ� ల�ౖ� ల� ఆర��
�ేయవచు�

ఆ��� �ి��ి �ార��  ��ం�� భద��� ల�ణ�లను క��� ఉం��:
Q సుర��త QR ��� • హ� ల���ా �
• ������  ట���� • ���� ���� ల�
• �ె�వ�� �ే�� మ��య� మ�ద�ణ �ే�� • ��ల�� �ే నమ���
• ఎంబ� ��  ఆ��� ల���
��ా�ి �క� �ర���మ�ను ఆ��� �ి��ి �ా�� �ీ�� �� ��  ����ా అం��ంచబడ�త�ం�� �బ�ౖ� నంబ� ను న�దు
�ేయ� ��ా�ిత�ల� న�దు�ా� / ప����మ��య �బ�ౖ� నంబ� ను ఉప���ం� ఆర�� �ేయవచు�. ఆ��� �ి��ి
�ార�� లను ఆర�� �ేయ����� �ర� ఈ ఐ�ెంట���ౖయ� లను ఉప���ంచవచు�:

● ఆ��� సంఖ� (12 అం��ల�)
• వర��వ� ID (16-అం��ల VID అ���� ట���� ఐ�ెంట���ౖయ�, ఇ�� ఆ��� నంబ� �ా� నంల� ఉప���ంచబడ�త�ం��)

● EID (28-అం��ల ������ �ష� ID)

������ / �ె�� �ా��, ��� బ��ం��ం� ల��� య��ిఐ ఉప���ం� ఆ� ల�ౖ� ల� � ఆ��� �ి��ి �ార��  ��సం �ె��ంచవచు�.
�ీ�� �� ��  ట�� ��ం� ��సం SRN (స���� ������� నంబ�), �������  ���ట� మ��య� AWB (ఎ�� �� నంబ�) ��సం �
���స��� �బ�ౖ� నంబ� క� SMS ��ట��ి��షను�  పంపబడ���.

7 ఆ��� ధృ�కరణ
7.1 ఆ� ల�ౖ� ల� ఏ�ౖె�� ఆ���ా�� త�� �ేయం��

● Uidai.gov.in నుం�� ఏ�ౖె�� ఆ��� నంబ� ను ఆ� ల�ౖ� ల� త�� �ేయవచు� �క� అం��ం�న ఏ�ౖె�� ఆ���
సంఖ� �క� ��ా మ�ణ�కతను ధృ�క��ంచ����� �ర� ఈ ��వను ఉప���ంచవచు� ఎంట�� ఆ��� నంబ�
��సం, �ర� ఆ��� హ� ల�� �క� ఈ ���ం�� �వ�ాలను �� ందు��ర�:

ఆ��� సంఖ� ఉంట�
• ఏ� బ��ం�
• జ�ండ�
• ��ాస �ి��
• �బ�ౖ� సంఖ� (మ���� ర�పంల� �వ�� 4 అం��లను మ�త��� చూ�ిసు� ం��)

ఫ�తం �క� �ీ��� �ా� జ���ంచం��

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.mAadhaarPlus&hl=en_IN
https://apps.apple.com/in/app/maadhaar/id1435469474


1. మ��ంత �ెల�సు��వ����� QR ��� ను �ా�� �ేయం��: సందర� ����లక� �ం� లను జ���ంచం��
2. అదనం�ా, ఒక ���ా ప���త ��ం�� ��వలను ఉప���ం�ే వ���� అం��ం�న ఆ���ా�� క��� త��

�ేయవచు�:
3. ఇక�డ నుం�� ఆ� ల�ౖ�: https://resident.uidai.gov.in/verify
4. ఆ��� ఆ� నుం��

ఆ��� QR ��� �ా�న� అనువర�నం ల��� mAadhaar App ఉప���ం� సమ���ం�న ఆ��� ��ౖ QR ��� ను �ా��
�ేయం��

7.2 ఆ��� ��ౖ సుర��త క��ఆ� ���
ఆ��� ల�ఖ, ఆ��� �ి��ి �ార�� మ��య� ఇఆ��� ల� ���ట� సంతకం �ే�ిన సుర��త క��ఆ� ��� ఉం��, అ��
��య��త�ం�� ఆ��� హ� ల�� �క� జన��ం��క �వ�ాలను క��� ఉం��. ఈ QR ��� ఆ��� హ� ల�� �క�
గ����ంప�ను ధృ�క��ంచ����� ఉప�గపడ�త�ం��.
సమ���ం�న ఆ��� ��ౖ సుర��త క��ఆ� ��� ను �ా�� �ేయ����� ���ా ప���త ఆ��� క��ఆ� ��� �ా�న� య��
(mAadhaar ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉం��) ఉప���ం���.
సుర��త QR ��� ల� ట��ట���య� ల ��సం �ా�� �ేయం��: https://youtu.be/kMgUpc63dFs
సుర��త QR ��� ల� ట��ట���య� ల ��సం �ా�� �ేయం��:
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/306-faqs/aadhaar-online-services/se
cure-qr-code-reader-beta.html

8) ఆ��� ఆ� ల�ౖ� ��వల�
UIDAI ఆ��� క� సంబం��ం�న పల� ఆ� ల�ౖ� ��వలను ఆ��� ��� ��ౖ� uidai.gov.in మ��య�
mAadhaar App ల� అం��సు� ం��. � ఆ��� �ేట� �క� మం� దృశ�మ�నత మ��య� �యంత�ణ
�� ంద����� �ర� ఈ ��వలను ఉప���ంచవచు�.

8.1  ఆ��� ఆ� ల�ౖ� ��వ (����� ���స��� �బ�ౖ� నంబ� అవసరం ల�దు)

● న�దు ��ం��� �� గ����ంచం��: �ర� ��ధ ��ధన �ా�ా�త�లను ఉప���ం� స�పంల�� అ�� ఆ���
��ం��� ల �వ�ాలను �� ందవచు�.

● �య�మ�ా�� బ�� �ేసు��ం��: �ర� � ��సం ల��� క�ట�ంబ సభ��డ� ల��� �����త��� ��సం ఆ���
న�దు ��సం అ�ా�ం� ��ం� బ�� �ేసు��వచు� ల��� ఏ�ౖె�� అనుక�ల���న ఆ��� ��ంద�ంల�
న�క��ంచవచు�.

● ఆ��� �ి��� త�� �ేయం��: ప���� ��ర� మ��య� �ి� ��� �వ�ాల�� �ాట� 14-అం��ల న�దు ID /
URN మ��య� 14-అం��ల ట�ౖ� �ా� ం� ను న�దు �ేయడం ����ా �ర� � ఆ��� న�దు / న�కరణ
అభ�ర�న �క� �ి��� త�� �ేయవచు�.

● ఆర�� ఆ��� �ి��ి �ార�� : ప�నర��ద�ణ: �ర� � ఆ��� ల��� క�ట�ంబ సభ��ల ఆ��� �క� �ి��ి �ార��
ను ఆర�� �ేయవచు�. ఇ�� �ె��ంప� ��వ. మ���� �వ�ాల�. ��ౖన 6.4.

● ఆ��� �ి��ి �ార��  �ి��� త�� �ేయం��: �ర� SRN (స���� �������  నంబ�) మ��య� ఆ��� నంబ� ను
న�దు �ేయడం ����ా � ఆ��� �ి��ి �ార�� అభ�ర�న �క� �ి��� త�� �ేయవచు�.

● ఆ��� ను త�� �ేయం��: సమ���ం�న ఏ�ౖె�� ఆ��� ను త�� �ేయ����� ఈ ��వను ఎవ�����
ఉప���ంచవచు�.

8.2 ఆ��� ఆ� ల�ౖ� ��వ (����� ���స��� �బ�ౖ� నంబ� అవసరం)
● ���� ఆ��� ఆ� ల�ౖ� ��వలక� OTP ��ా మ�ణ�కరణ అవసరం మ��య� అందువల� , ���స��� �బ�ౖ� నంబ�

�ాట�� ఉప���ంచడం తప��స��. ఈ OTP �� బదుల��ా, �ర� eAadhaar � �ౌ� ల�� �ేయ�����

https://resident.uidai.gov.in/verify
https://youtu.be/kMgUpc63dFs
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/306-faqs/aadhaar-online-services/secure-qr-code-reader-beta.html
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/306-faqs/aadhaar-online-services/secure-qr-code-reader-beta.html


T-OTP (ల��� సమయ-ఆ����త OTP) ను క��� ఉప���ంచవచు�. MAadar App ను ఉప���ం�
T-OTP ను ఇ�� �ేయవచు�.

● • ఆ��� ను �ౌ� ల�� �ేసు��ం��: �ర� ఎప���ౖె�� � ఆ��� ను �ౌ� ల�� �ేసు��� ఉప���ంచు��వచు�.
ఇ�� ఉ�త ��వ మ��య� తప��స�� OTP ��ా మ�ణ�కరణ అవసరం.

● బ��� సం�ేశం: �ర� �ా�ల�ండ� సంవత�రంల� � ఆ��� ను గ��ష�ం�ా 20 �ార��  �ౌ� ల�� �ేసు��వచు�.

ల���  / ఫ�ా� ట�� య�ఐ�� / ఇఐ��� ����� �� ందం��: ఈ ��వను ఉప���ం�, �ర� ��ల���న ఎ� ��� ��ం� ఐ��
ల��� ఆ��� నంబ� (య�ఐ��) ను ����� �� ందవచు�. ఈ ��వక� తప��స�� OTP ��ా మ�ణ�కరణ అవసరం.

ఆ� ల�ౖ� జన��ం��క న�క��ంచం��: � ఆ��� ���స��� �బ�ౖ� నంబ� ఉంట�, �ర� ఆ��� �క� SSUP
(�ీ�య-��వ న�కరణ �� ర��) ఉప���ం� ఆ� ల�ౖ� జన��ం��క న�కరణ అభ�ర�నను ఉంచవచు�. ఈ ��వక�
తప��స�� OTP ��ా మ�ణ�కరణ అవసరం.

• ఆ��� బ��ం� �ం��ం� �ి��: �ర� ఈ ��వను ఉప���ం� � ఆ��� మ��య� బ��ం� అ��ం� �ం��ం� �ి���
ఎ� �ి�ిఐ మ�ప� ల� త�� �ేయవచు�. ఈ ��వక� తప��స�� OTP ��ా మ�ణ�కరణ అవసరం.

బ��� సం�ేశం: �ర� ఎ� �ి�ిఐ మ��ప� క� మ��� �ే�ిన ఒక ఖ���ల� మ�త��� ఆ��� ఆ����త ������ లను
అందుక�ంట�ర�.

ఆ��� న�కరణ వృ��� ంతమ�:
ఆ��� న�కరణ �����క: � ఆ��� క� �ే�ిన అ�� న�కరణలను �����ంచ����� �ర� ఈ ��వను
ఉప���ంచవచు�. ఈ ��వ ��సం ���స��� �బ�ౖ� నంబ� వద�  OTP �క� పంపబడ�త�ం��

Email ఇ���� / �బ�ౖ� నంబ� ను త�� �ేయం��: � ఆ��రం�ా �ా�� ఇ���� ల��� �బ�ౖ� నంబ� ను
త�� �ేయ����� �ర� ఈ ��వను ఉప���ంచవచు�. ఈ ��వ ��సం న�దు �ేయబ��న �బ�ౖ� నంబ� వద�
OTP �క� పంపబడ�త�ం��
ఆ��� ��ా మ�ణ�కరణ ��వ
ఈ ��వను ఉప���ం�, �ర� గత 6 ��లల��  �ే�ిన ధృ�కరణ �వ�ాలను �� ందవచు�. ఈ ��వ ��సం న�దు
�ేయబ��న �బ�ౖ� నంబ� వద�  OTP �క� పంపబడ�త�ం��

ఆ� ల�ౖ� eKYC ��వ: ఈ ��వను ఉప���ం�, �ర� � KYC ప��జనం ��సం ఉప���ం�ే ���ట� సంతకం
�ే�ిన ఆ��� ఖ���ను సృ�ి�ంచవచు�.

8.3 తరచు�ా అ���� ప�శ�ల�

UIDAI �క� ��� ��ౖ� మ��య� mAadhaar �వరణ�త�క FAQ లను క��� ఉం��, ఇ� ��ా�ిత�లక� ఆ���
ప����య, ��వల� అర�ం �ేసు��వ����� స�యపడ���.

● ప�శ�లను చదవ����� �ా�� �ేయం��
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/277-faqs.html

9. � ఆ��� �ేట� �క� ��ప�త మ��య� భద�త

https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/277-faqs.html


� �ేట� �క� భద�త ఆ��� ��ా జ��� ర�పకల�నల� అంత���నం�ా ఉంట�ం��. య�దృ��క సంఖ�ను క��� ఉండటం
నుం�� ���ంద జ���� �ేయబ��న ఇతర ల�ణ�ల వరక�, UIDAI ��ా�ి �క� ఆస���� ��� ప��జనం మ��య�
ల���ల మధ�ల� ఉంచుత�ం��.

9.1 UIDAI ��ప�త మ��య� సమ���ర ర�ణ
● ప���త సమ����ా�� ��క��ంచడం: UIDAI ��క��ం�న �ేట� ఆ��� సంఖ�ను జ��� �ేయడం మ��య� ఆ���

నంబ� హ� ల�� �క� గ����ంప�ను ��ా� ��ంచడం ��సం ప���తం �ేయబ��ం��. గ����ంప�ను �ా� �ించ�����
��ా థ�క �ేట� మ�త��� సంగ���ంచబడ�త�ం�� - ��ర�, ప�ట��న �ే��, �ంగం మ��య� �ర���మ� మ��య�
��య��త�ం, ప�� ��� మ�ద�ల� మ��య� ఐ��� �ా�� ల�� క���న బ���ట��� �ేట�. త��దండ�� ల /
సంర�క�ల ��ర� �ిల�లక� అవసరం �ా� ఇతర�లక� �ాదు. �బ�ౖ� నంబ� మ��య� ఇ���� ఐ��
ఐ��కం.

● ��క��ం�న ��� ��ౖ�ం� మ��య� ట�� ��ం� సమ���రం ల�దు: మతం, క�లం, సంఘం, తరగ�, జ��, ఆ��యం
మ��య� ఆ��గ� �ి�� వంట� సు��త���న వ����గత సమ����ా�� ��క��ంచక�ం�� UIDAI ���నం ����
�����సు� ం��. ��క��ం�న �ేట� గ����ంప� మ��య� గ����ంప� ��ా� రణక� అవసర���న �ాట��� ప���తం
అ�నందున UID వ�వస�  ����ా వ�క�� ల ��� ��ౖ�ం� �ాధ�ం �ాదు.

● �ేట� ఎ� ���ప�� �� ధృ�క��ంచబ��న యం��� ల�: ధృ�క��ంచబ��న ప��క�ాలను మ�త��� ఉప���ం� UIDAI
అం��ం�న �ా�� ��� �� ఆ��� న�దు / న�కరణ జర�గ�త�ం��. ర�ాణ�ల� ఎట�వంట� �� �ాక�ం��
ఉండట���� �ేట� ��క��ం�న ��ంట�� �ేట� గ��ీ� క��ంచబడ�త�ం��.

● సమ���రం �డ�దల - అవ�ను ల��� ప��స�ందన ల�దు: UIDAI ఆ��� �ేట�బ���� వ����గత సమ����ా��
��ల���ంచదు. ధృ�కరణ ప��జనం ��సం �ర� � ఆ��� ను ఉప������ , UIDAI నుం�� వ��న ఏ���క
ప��స�ందన అభ�ర�నక� ‘అవ�ను’ ల��� ‘ల�దు’.

● UIDAI సమ����ా�� ఇతర �ేట�బ�� ల�� కలపడం మ��య� అనుసం���ంచడం: ఆ��� �ేట�బ�� ఏ ఇతర
�ేట�బ�� �� ల��� ఇతర �ేట�బ�� లల� ఉన� సమ���రం�� అనుసం���ంచబడల�దు. ��వను �ీ�క��ం�ే
సమయంల� ఒక వ���� �క� గ����ంప�ను ధృ�క��ంచడం ��� ఏ���క ఉ�ే�శ�ం, మ��య� అ�� క��� ఆ���
హ� ల�� �క� సమ����.

9.2  CIDR ల� �ేట� ర�ణ

UIDAI �క� ��ంట�� ఐ�ెంట�ట�� �ేట� ���� �ట�� (CIDR) ల� అ�� ఆ��� హ� ల�ర� �ేట� సుర��తం మ��య�
సుర��తం. అవసర���న భద��� ���య���� ఉన� ఎంచుక�న� వ�క�� ల� CIDR ను ఎల�ా�� �� మ��య� �ా��రకం�ా
�ా�ాడ���ర�. అత�ంత సుర��త���న �ేట� ఖజ���ల� ల�ం�ే ఉత�మ గ��ీ� కరణ �ాం���కతల�� �ేట� సుర��తం. అ��
య����� �వ�ాల� స���ా�  ల���� అయ���.

UIDAI �ా� నంల� క��న���న భద�త మ��య� �ల� ��� ట��ా� ల� ఉ����. భద��� ఉల� ంఘనక� జ��మ���ల� �వ�ం�ా
ఉ���� మ��య� గ����ంప� సమ����ా�� బ��ర�తం �ే�ినందుక� జ��మ��� క��� ఉంట�ం��. CIDR క� అన���ార
��ా ప�త, ����ం� ల��� CIDR ల�� �ేట�ను �ెబ��యడం వంట��, ఆ��� చట�ం, 2016 ప��ారం �వ����న ���
ప��ణ�మ�లను క��� ఉంట��.

9.3  � ఆ��� సమ����ా�� మ��ంత సుర��తం�ా ఎల� తయ�ర� �ేయ��
ఈ భద��� పద�త�ల�� �ాట�, � ఆ��� �వ�ాలను ��ౖ���� �ా ఉంచ����� మ��య� � �ేట�క� మ�� భద���
�� రను జ���ంచడంల� �క� స�యప�ే మ������ ఆ� ల�ౖ� ��వలను క��� UIDAI అం��సు� ం��. ఇ�:

ఆ��� న�కరణ �����క: � ఆ��� క� �ే�ిన అ�� న�కరణల �క� �వరణ�త�క చ��త�ను �� ంద�����
�ర� ఈ ��వను ఉప���ంచవచు�. ఈ ��వ ��సం OTP � న���త �బ�ౖ� నంబ� క� పంపబడ�త�ం��

ట��ట���య�� ��సం �ా�� �ేయండ:https://youtu.be/gLp33gyQWj0
ఆ��� ను ధృ�క��ంచం��: సమ���ం�న ఆ��� ను ధృ�క��ంచ����� ఈ ��వను ఎవ����� ఉప���ంచవచు�

ట��ట���య�� ��సం �ా�� �ేయం��: https://youtu.be/2FOuvHUq3dc

https://youtu.be/gLp33gyQWj0
https://youtu.be/2FOuvHUq3dc


● ఇ���� / �బ�ౖ� నంబ� ను ధృ�క��ంచం��: � ఆ��� ల� �ా�� ఇ���� ల��� �బ�ౖ�
నంబ� ను ధృ�క��ంచ����� �ర� ఈ ��వను ఉప���ంచవచు�. ఈ ��వ ��సం OTP � న���త
�బ�ౖ� నంబ� క� పంపబడ�త�ం��.

● ఆ��� ల� � ఇ���� / �బ�ౖ� నంబ� ను త�� �ేయ����� �ా�� �ేయం��:
https://resident.uidai.gov.in/verify-email-mobile

● వర��వ� ఐ�� (�ఐ��) జన��ట�: ఆ��� ఆ����త ��ా మ�ణ�కరణ ��వను ఉప���సు� న�ప��డ�
�ర� � ఆ��� నంబ� ను పంచు���ాలనుక�ంట�, �ర� � ఆ��� ��సం వర��వ� ఐ�� ల��� �ఐ��
- 16-అం��ల ట���� ను ఉప���ంచవచు�. �ర� � VID � uidai.gov.in, mAadhaar App
నుం�� ల��� ఆ��� SMS ��వ ����ా ఉత���  �ేయవచు�.

VID గ���ం� మ��ంత �ెల�సు��వ����� �ా��::
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/284-faqs/aadhaar-online-services/virt
ual-id-vid.html
ఆ��� ఎ�ఎంఎ� ��వ గ���ం� మ��ంత �ెల�సు��వ����� �ా�� �ేయం��:
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1014-faqs/aadhaar-online-services/aa
dhaar-sms-service.html
● ఆ��� ��ా మ�ణ�కరణ చ��త�: ఈ ��వను ఉప���ం�, గత ఆర� ��లల�� �ర� �ే�ిన ��ా మ�ణ�కరణ �వ�ాలను

�� ందవచు�. ఈ ��వ ��సం OTP � న���త �బ�ౖ� నంబ� క� పంపబడ�త�ం��
● ఆ��� ధృ�కరణ చ��త� గ���ం� మ��ంత �ెల�సు��వ����� �ా��

�ేయం��https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-s
ervices/aadhaar-authentication-history.html

● బ���ట��� ల�� / అ� ల��: ఈ ��వ � బ���ట��� ల�� � అ� ల�� �ేయ����� మ��య� ������కం�ా
��ా �ప��కన అనుమ�సు� ం��. ఈ ��వ ��సం OTP � న���త �బ�ౖ� నంబ� క� పంపబడ�త�ం��

బ���ట��� ల�� / అ� ల�� ��వల గ���ం� మ��ంత �ెల�సు��వ����� �ా�� �ేయం��:
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/bio
metric-lock-unlock.html

● ఆ��� ల�� / అ� ల��: �ర� ఆ��� ఉప���ంచక�డదనుక�ంట�, �ర� � ఆ��� నంబ� ను ల��
�ేయవచు�. అల� �ేయడం ����ా, �ర� బ���ట���, జన��ం��క మ��య� OTP ఆ����త
��ా మ�ణ�కరణ ��సం ఆ���, VID మ��య� ANCS ట���న�ను ఉప���ం� ఎట�వంట� ��ా మ�ణ�కరణను
�ేయల�ర�. VID (వర��వ� ID) ఉప���ం� మ�త��� ఆ��� ను అ� ల�� �ేయవచు� ఈ ��వ ��సం
OTP � న���త �బ�ౖ� నంబ� క� పంపబడ�త�ం��

ఆ��� ల�� / అ� ల�� ��వ గ���ం� మ��ంత �ెల�సు��వ����� �ా�� �ేయం��:
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aa
dhaar-lock-unlock.html

● ఆ� ల�ౖ� eKYC ��వ: ఈ ��వను ఉప���ం�, �ర� KYC ప��జ��ల ��సం ఉప���ంచగల �
���ట� సంతకం�� ఆ��� �వ�ాలను సృ�ి�ంచవచు�.

ఆ��� ��ప� ల�� ఆ� ల�ౖ� eKYC గ���ం� మ��ంత �ెల�సు��వ����� �ా��
�ేయం��:https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/307-faqs/aadhaar-online-servi
ces/aadhaar-paperless-offline-e-kyc.html

10 �ి�ా�దు �యంత�ణ

https://resident.uidai.gov.in/verify-email-mobile
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/284-faqs/aadhaar-online-services/virtual-id-vid.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/284-faqs/aadhaar-online-services/virtual-id-vid.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1014-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-sms-service.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1014-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-sms-service.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-authentication-history.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-authentication-history.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lock-unlock.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lock-unlock.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-lock-unlock.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-lock-unlock.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/307-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-paperless-offline-e-kyc.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/307-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-paperless-offline-e-kyc.html


� ఆల�చనలను వ����క��ంచ����� ల��� ఆ��� క� సంబం��ం�న ఆల�చనలను పంచు��వ����� UIDAI � ��సం
��ధ ట� �ా�ంట�ను సృ�ి�ం�ం��. అట�వంట� �ా� � �ార� ల�� త�ణ�� అందుబ�ట�ల� ఉ���� మ��య� UIDAI
�క� ప��ే�క మద�త� �క� స�యం ��సం ��ం��� ��� �ేర���వ����� �ల� క��సు� ం��. �ర� UIDAI ��
కమ������ �ేయగల �ా� � �ార� ల�:

10.1 ఆ��� సంప���ంప� ��ంద�ం - ���� ల�ౖ� 1947
�ర� � ల��ం� ల�ౖ� ల��� �బ�ౖ� �� � నుం�� ట�� �ీ� ���� ల�ౖ� 1947 క� �ా� �ేయవచు� మ��య� ఆట���ట��
ఐ�ఆ�ఎ� �� ����ా స�యం �� ందవచు� ల��� ఆ��� ��� ఎ���క��ట�� �� మ�ట�� డవచు�. ఆ��� �ాంట��� ��ంట�
��ం��, �ెల�గ�, త�ళం, కన�డ, మలయ�ళం, పంజ��, మ�ా��, గ�జ�ా�, బ�ం�ా�, ఒ��య�, అ�ా�ం మ��య�
ఇం���� ��షలల� 12 ��షలల� మద�త��సు� ం��.
�ర� స�ప ఆ��� సంప���ంప� ��ంద�ం �వ�ాలను ఆ��� సంప���ంప� ��ంద�ం నుం�� �� ందవచు�, � ఆ��� ���ా
అభ�ర�న �క� �ి��� త�� �ేయవచు�, న�కరణ �రస���ంచబ���ే స���న ప����యల� స�యం �� ందవచు�, �
��ల���న ������ �ష� ఐ��� �� ందం��, �ి�ా�దు �ేయం�� ల��� ఆ��� ను సంప���ంచం��.
10.2  ఇ���� మద�త�
Help@uidai.gov.in క� ఇ���� పంపడం ����ా �ర� � ప�శ� / అ���ా యం / సల� ల��� �ి�ా�దును
ఆ��� క� ఇ���� �ేయవచు�. ���� �ాంట��� ��ంట� �ప�ణ�ల ప��ే�క బృందం �ర���సు� ం��. ట���� వ�వస� �
��సు �క� ID � సృ�ి�ంచ����� �మ��� అనుమ�సు� ం��, ఇ�� � ఇ���� క� ప��స�ందన�ా ���
��గ�ా�మ�ం �ేయబడ�త�ం��. ఈ ��సు ID � ��� �ేయడం ����ా �ర� � ��సు �ి��� క��� ట�� � �ేయవచు�
10.3 ఆ��� ��� ��ౖ�
ఆ��� ��� ��ౖ� అ�� ఆ��� సంబం��త సమ���రం, ఆ��� ఆ� ల�ౖ� ��వల�, అ�� య�ఐ��ఎఐ ��క����ం�
మ���యంల� మ��య� ఇతర ఉప�గకర���న వనర�లక� �ా� � గమ�ం. �ర� � �బ�ౖ� �� �, �ె�� ట�� ల���
ల��� ట�� నుం�� UIDAI ��� ��ౖ� www.uidai.gov.in � య����� �ేయవచు�:

● �� ఆ��� ���గం: ������ �ష� / అ� �ే� �ిస��, ఆ��� ��ంట� ల���ష�, �ీ�-ఎం�ా� � ��ం� బ���ం�, ఆ���
�ౌ� ల��, ������ �ష� / అ� �ే� త�ా�త ఆ��� ���ట� �ె�, ��ల���న EID / UID ��కవ��, ఆ���
ప�నర��ద�ణ �దల�ౖన�.

● UIDAI ���గం గ���ం�: ఈ ���గం UIDAI తత��ాస� �ం మ��య� �ష�, సం�ా� గత ��ా�ణం, అ���ారం
�క� ��ా�ణం, చట�పర���న చట�ం, �యమ�ల�, �బంధనల�, ��ట�సుల� మ��య� ఉ�ో�గ అవ�ా�ాల
గ���ం� https://uidai.gov.in/about-uidai.html వద� సమ����ా�� అం��సు� ం��. |

● ప�ా�వరణ వ�వస� ���గం: ��ా మ�ణ�కరణ ప��క�ాల�, బ���ట��� ప��క�ాల�, ��ా మ�ణ�కరణ ప��� ల�,
క��ఆ� ��� ��డ� మ��య� ��ప� ల�� ఇ-����ౖ�ి గ���ం� సమ����ా��
https://uidai.gov.in/ecosystem.html వద�  �� ందవచు�.

కమ�����ష�� అం� స�� �� ���ా����ం�: �ర� UIDAI �ౖె��క��� మ��య� సంబం��త ��ా ం�య �ా�ా�లయం మ��య�
UIDAI ��� ��ౖ� ల�� https://uidai.gov.in/contact-support.html వద� నడ�సు� న� ���ె�స� ���ా�జం �క�
�ి�ా�దుల ����ా��� ��ళ�వచు�.
�ర� ��� ��ౖ� ల� అందుబ�ట�ల� ఉన� ��ధ ��వలను ఉప���ంచవచు� �ర� UIDAI బృందం �క� సంప���ంప�
�వ�ాలను క��� �� ందవచు� ��� ��ౖ� ల� తరచు�ా అ���� ప�శ�ల� (FAQs) ��సం అం��త���న ���గం ఉం��, ఇ��
అ�� ఆ��� ప����యల� మ��య� ��వ-సంబం��త ప�శ�లక� �వరణ�త�క సమ�����లను అం��సు� ం��.
బ��� సం�ేశం: ఏ�ౖె�� �ి�ా�దు ��సం, �ర� ఆ� ల�ౖ� ల� �ి�ా�దు �ేయవచు�:
https://resident.uidai.gov.in/file-complaint మ��య� � �ి�ా�దు �క� �ి��� క��� ట�� � �ేయవచు�:
https://resident.uidai.gov.in/check-complaintstatus

10.4ఆ��� ��� బ� �

https://resident.uidai.gov.in/check-complaintstatus


� ��సం ��త� ట� �ా�ం� ను జ������ UIDAI ఆ��� ��� ��ౖ� ల� ��� బ�� ��వను ��ా రం�ం�ం��. �ర� ���
����ా ఆ��� గ���ం� ప�శ�ల� అడగవచు� �ర� �ేయ���ందల�� uidai.gov.in � సంద���ం�, ��� �క� క���
��గ�వ మ�లల� ఉన� 'Ask ఆ���' �హ�ం��ౖ ���� �ేయం��. ‘అ�� ఆ���’ ��� బ�� ��ంట�� � ప�శ�క� స���న
సమ���నం ఇసు� ం�� �ర� మ� ��� బ�� ��సం ఒక �ా�ఖ�ను క��� ఇవ�వచు� మ��య� ఈ ��వను
��ర�గ�పరచ����� � సూచనలను �ేర�డం మ�క� సం��షం�ా ఉంట�ం��.

10.5 �ాం��క ప��ార మ�ధ�మం

��ట� ప�పంచంల�, �� ష� ���య� త�ర�ా అత�ంత ఇష�ప�ే మ��య� కమ�����ష� �� అవ�త�ం��. ఆ��� �� ష�
���య� �క� ప����ా�� మ��య� ఉప��ా�� అర�ం �ేసుక�ంట�ం�� మ��య� ఆ��� హ� ల�ర�క�
బహ�ళ-����కను అం��సు� ం��.

10.5.1 అ���ా��క �� ష� ���య� ��� ��ౖ�:

�ర� ఈ ���ం�� �� ష� ���య� �ా� � �ా� ల��ౖ UIDAI � �ేర���వచు�:

10.5.1.1 ట��ట��:
UIDAI ��ం�� అ���ా��క ట��ట�� ��ం���� ఉ����:
జ��య �ా� �:

● @Aadhaar_Care (https://twitter.com/Aadhaar_Care) – ప�భ�త� ఆ��� కస�మ� ��� కంట�� �
● @UIDAI (https://twitter.com/UIDAI) – ఆ��� క� సంబం��ం�న అ�� సమ���రం / ప�కటనల� �క�

ల�ం�ే��
● @ceo_uidai (https://twitter.com/ceo_uidai) – UIDAI �ీఈఓ �క� అ���ా��క ��� ��ౖ�
● ��ా ం�య �ా� �:@UIDAIChandigarh (https://twitter.com/UIDAIChandigarh) - ఆ��� ��ా ం�య

�ా�ా�లయం చం��గ Offic ◌్ అ���ా��క ట��ట�� ఖ��� చం��ఘ�, జ� అం� ��, లడ�, హ�ా���, ��� �ి,
పంజ�� ��ా�ిత�ల� ప�శ�ల ��సం ఖ���ను సంప���ంచవచు�.

● @UIDAIDelhi (https://twitter.com/UIDAIDelhi) – .◌ి��ల�� ఆ��� ��ా ం�య �ా�ా�లయం �క�
అ���ా��క ట��ట�� ఖ��� నూ� ���� , మధ�ప��ే�, �ాజ�ా� � ల��� ఉత�ర ప��ే� క� సంబం��ం�న ఏ��ౖ�� ప�శ�లక�
��ా�ిత�ల� సంప���ంచవచు�.

● @UIDAIMumbai (https://twitter.com/UIDAIMumbai) - UIDAI ��ా ం�య �ా�ా�లయం మ�ంబ�ౖ
అ���ా��క ట��ట�� ఖ��� మ��ాష� �, గ�జ�ా�, ���ా, ��మ� మ��య� డూ� మ��య� ����� మ��య� నగ�
హ��� ��ా ం��లక� సంబం��ం�న ప�శ�ల ��సం ��ా�ిత�ల� ఖ���ను సంప���ంచవచు�.

● @UIDAIBengaluru (https://twitter.com/UIDAIBengaluru) - UIDAI ��ా ం�య �ా�ా�లయం
బ�ంగళ�ర� అ���ా��క ట��ట�� ఖ���. క�ా� టక, ��రళ, త�ళ��డ�, ప�దు�ే���, ల������ �ాసుల�
సంప���ంచవచు�.

● @UIDAIHyderabad (https://twitter.com/UIDAIHyderabad) - UIDAI ��ా ం�య �ా�ా�లయం
���ద�ాబ�� �క� అ���ా��క ట��ట�� ఖ��� ఆంధ�ప��ే�, �ెలం�ాణ, ఒ���ా, చ���స� � మ��య� అండమ��
మ��య� ���బ�� ��వ�లల�� ��ా�ిత�ల� ఈ ఖ���ను సంప���ంచవచు�.

● @UIDAIRanchi (https://twitter.com/UIDAIRanchi) - UIDAI ��ా ం�య �ా�ా�లయం �ాం�
అ���ా��క ట��ట�� ఖ��� జ�ర�ం�, ���, ప��మ బ�ం�ా� క� సంబం��ం�న ప�శ�లక� ��ా�ిత�ల� ఈ
ఖ���ను సంప���ంచవచు�.

● @UIDAILucknow (https://twitter.com/UIDAILucknow) - UIDAI ��ా ం�య �ా�ా�లయం ల���
�క� అ���ా��క ట��ట�� ఖ��� ఉత�ర ప��ే� ��ా ం����� సంబం��ం�న ప�శ�ల ��సం ��ా�ిత�ల� ఈ ఖ���ను
సంప���ంచవచు�

● @UIDAIGuwahati (https://twitter.com/UIDAIGuwahati) - UIDAI గ�వహ� ��ా ం�య
�ా�ా�లయం �క� అ���ా��క ట��ట�� ఖ��� అ�ా�ం, ��ఘ�లయ, ���ాల�ం�, మణ�ప��, �జ�రం,
అర�ణ�చ� ప��ే�, ��ప�ర, �ి���ం �ాసుల� ప�శ�ల ��సం ఈ ఖ���ను సంప���ంచవచు�.

�ర� ట��� ల��� ప�త�� సం�ేశం ����ా UIDAI � �ేర���వచు� మ� �� ష� ���య� �ి�ా�దు �ర�హణ బృందం
�క� స�యం �ేసు� ం��

10.5.1.2 ��� బ�� :
UIDAI ��� బ�� ల� ఒ�� అ���ా��క ��� మ�త��� ఉం�� - www.facebook.com/AadhaarOfficial �ర� ��� బ�� ల�
అ���ా��క ad ఆ��� ను మ�త��� కను��నగలర� మ��య� అ�� ��త� సమ���రం ��సం మమ��� అనుస��ంచం��.

https://twitter.com/Aadhaar_Care
https://twitter.com/UIDAI
https://twitter.com/ceo_uidai
https://twitter.com/UIDAIChandigarh
https://twitter.com/UIDAIDelhi
https://twitter.com/UIDAIMumbai
https://twitter.com/UIDAIBengaluru
https://twitter.com/UIDAIHyderabad
https://twitter.com/UIDAIRanchi
https://twitter.com/UIDAILucknow
https://twitter.com/UIDAIGuwahati
http://www.facebook.com/AadhaarOfficial


����ష� ప�శ�ల ��సం, �ర� మ�క� వ����గత సం�ేశం పంపవచు� ల��� మ� ��సు�� �� ��  లల� ఏ�ౖె��
�ా�ఖ���ంచవచు�.

10.5.1.3 య� ట���:

య�ట��� ల�� ���గ��ర�లంద���� అ���ా��క ఆ��� �����
https://www.youtube.com/user/AadhaarUID. ����ా ల�సు� ం�� �ర� య�ట��� ల� ‘ఆ��� య�ఐ��’ ను
కను��నవచు� మ��య� మ� అ���ా��క ����� క� సభ������ �� ందవచు�. ఈ ����� ల� మ� ఆ� ల�ౖ� ��వల �క�
అ�� ట��ట���య� ����ల�, ఆ��� క� సంబం��ం�న సమ���ర ����ల�, మ� ట�� �ాణ�జ� ప�కటనల�, ప��ే�క
సం�ే�ాల�, �ా�ా� �����కల�, �� ట� ����ల� మ��య� ఇతర ��� జ����ల� ఉ����. సమ���రం�� �ాట�, ఆ���
హ� ల�ర�� సృ�ి�ం�న అదు�త���న ���� కంట�ం� ను ����� �క� ఇసు� ం��. �ర� మ� ������ౖ
�ా�ఖ���ంచవచు� ల��� � ఆల�చనలను పంచు��వచు�

10.5.1.4 ఇ� �ా� ��ా �:
UIDAI ఆ��� �క� అ���ా��క కస�మ� ��� ఖ��� ఇట�వల ఇ� �ా� ��ా � ల� ��ా రం�ంచబ��ం�� �ర� మమ���
@aadhaar_official aadhaar_official (https://instagram.com/aadhaar_official)అ� �ిల��ా� ర�.
అనుస��ంచవచు� ఏ�ౖె�� ����ష�  ప�శ�ల ��సం, �ర� మ�క� ప�త�� సం�ే�ా�� పంపవచు� మ��య� మ� బృందం
స�ం��సు� ం��.
10.5.1.5 �ం���� �:
య��� ఐ�ెంట��ి��ష� అ����ట� ఆ� ఇం��య� �క� అ���ా��క ���
https://www.linkedin.com/company/unique-identification-authority-of-india-uidai-. ��మ� ఈ
��� ��ౖ� ల� ఆ��� క� సంబం��ం�న సమ���రం మ��య� �ార�లను పంచుక�ంట�మ�.
10.5.2 న��� ��� ��ౖ�� / య�జ� ఖ���ల పట�  జ�గ�త� వ��ంచం��

UIDAI �క� అ���ా��క �� ష� ���య� ��� ��ౖ�� అ�� ధృ�క��ంచబ��� � మ��య� �ర� అ���ా��క �� � ��ౖ� ను
మ�త��� అనుస��ం��ల� / సంప���ం��ల� �ి�ార�� �ేయబ��ం��. న��� �� � ��ౖ� �� ��  లల� ఏ�ౖె�� నమ�వదు�
సం��షణల� �ాల�� నవదు� ల��� ఆ��� ల��� య�ఐ��ఎఐ వంట� ఏ�ౖె�� �� ష� ���య� ఖ����� � సమ����ా��
పంచు��వదు� .

ఒక వ���� �ా�� �� ష� ���య� ��� ��ౖ� క� ఆ��� �క� అ���ా��క �� � ��ౖ� ను �ా�� �ా�ా�లయం�ా �ే���నట���ే,
అతను ల��� ఆ�� UIDAI ఉ�ో��� అ� ��� అర�ం �ాదు. ఏ�ౖె�� వ���� �ే�ిన �ా�ా�లయంల�� ���ాను
��ా� ��ంచ����� దయ�ే�ి uidai.gov.in ల�� సంప���ంప� �ౖె��క���� అనుస��ంచం��.

10.6  ఆ��� ��ా ం�య �ా�ా�లయ�ల�
����ష� �ా�ా� � ల� మ��య� ��ంద��ా�త ��ా ం��లక� ప�, �ర�హణ మ��య� ��ా����� అం��ంచ����� UIDAI 8
��ా ం�య �ా�ా�లయ�లను (RO ల�) ఏ�ా�ట� �ే�ిం��. ప�� RO ��� ����ష� అ���ారం ప��ారం ��� స�ంత
హక��లను క��� ఉంట�ం��, ఇ�� ����ష� అ���ార�లక� సంబం��ం�న �ార�కల��ాల� మ��య� �ి�ా�దులను
�ర���సు� ం��. సంబం��త ��ా ం�య �ా�ా�లయం �క� సంప���ంప� �వ�ాల� ఇక�డ అందుబ�ట�ల� ఉ����:
https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html

● 8 ��ా ం�య �ా�ా�లయ�ల� ఇక�డ ఉ����:
● నూ� ���� - నూ� ����, మధ�ప��ే�, �ాజ�ా� � ఉత��ాఖం� ��ా ం���� కవ� �ేసు� ం��
● �ర���మ�: ��� ం� ��� �, ప�గ� �����నం ��ట��  ���ష�, ప�గ� �����నం, నూ� ���� -110001
● బ�ంగళ�ర�, క�ా� టక - క�ా� టక, ��రళ, త�ళ��డ�, ప�దు�ే��� మ��య� ల����� ��ా ం��లను కవ�

�ేసు� ం��
● �ర���మ�: ఖ�జ� భవ�, నం 49, మ�డవ అంతసు� , ��� �ం� ��� ��ర�� ���, బ�ంగళ�ర� -

560001
● చం��ఘ� - చం��ఘ� జమ�� & �ా���, లడ�, హ�ా���, ��మ�చ� ప��ే� & పంజ�� ��ా ంతంను కవ�

�ేసు� ం��
● �ర���మ�: ఎ�ీ�ఓ 95-98, ��� ం� అం� ��కం� ��� �, ���ా� � 17-�, చం��గ -◌్ -160017

https://www.youtube.com/user/AadhaarUID
https://instagram.com/aadhaar_official
https://instagram.com/aadhaar_official
https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html


● మ�ంబ�ౖ, మ��ాష� � - మ��ాష� �, గ�జ�ా�, ���ా, ��మ� & ��య� మ��య� ����� & నగ� హ���
��ా ం��లను కవ� �ేసు� ం��
ఏడవ అంతసు� , ఎంట�ఎ�ఎ� ఎ����ం�, ��� �� మ� మ���, క� ప���, ��ల�బ�, మ�ంబ�ౖ - 400 005

● �ాం�, జ�ర�ం� - జ�ర�ం�, ��� & ప��మ బ�ం�ా� ��ా ం��లను కవ� �ేసు� ం��
�ర���మ�:�దట� అంతసు� , ��య��� ��ంట�� ఆ�ీ� ���ం�, ఇండ�ి� �య� ఏ��య� ��ర�, ఎ�ీ��ీఐ
స�పంల� ల��ా��, �ాం� - 834 010

● గ�వహ�, అ�ా�ం - అ�ా�ం, ��ఘ�లయ, ���ాల�ం�, మణ�ప��, �జ��ాం, అర�ణ�చ� ప��ే�, ��ప�ర
& �ి���ం ��ా ం��లను కవ� �ేసు� ం��
�ర���మ�: బ�� �-�, �దట� అంతసు� , హౌ� ��� �ాం��� ��, బ�ల�� ల�-బ��ి�� ���, ��సూ��, ��హ� - 781
006

● ల���, ఉత�ర ప��ే� - �త�ం ఉత�ర ప��ే� ��ా ం���� కవ� �ేసు� ం��
�ర���మ�: 3 వ అంతసు� , ఉత�ర ప��ే� �ాం��క సం��మ ��ా�ణ సంస� భవనం, ట��ి -46 / �, �భ��
ఖం�, ��మ� నగ�, ల���- 226 010

● ���ద�ాబ��, �ెలం�ాణ - ఆంధ�ప��ే�, �ెలం�ాణ, ఒ���ా, చ���స� � మ��య� అండమ�� & ���బ��
��వ�ల ��ా ం��ల�
�ర���మ�: ఆరవ అంతసు� , ఈ�� బ�� �, ��ల�� � ��� �ాం��� ��, �����బనం స�పంల�, అ�� ��ట
���ద�ాబ�� -500 038, �ెలం�ాణ �ాష� �ం

��ా ం�య �ా�ా�లయ�ల సంప���ంప� �వ�ాలను �� ంద����� �ా�� �ేయం��:
https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html
11 ఆ��� చట�ం 2016
UIDAI అ���� మ���� 26, 2016 న అ���ా��క ���� ల� ప�చు��ంచబ��న ఆ��� (ఆ���క మ��య� ఇతర �ా��ల�,
ప��జ��ల� మ��య� ��వల�) ల�� పం�ిణ� చట�ం ���ంద �ా� �ించబ��న చట�పర���న అ���ారం.
�ల�ౖ 12, 2016 న య�ఐ��ఎఐ�� �ె�యజ�యబ��ం��. ��క�� ఎ� �ాం�ే �ల�ౖ 21, 2016 న య�ఐ��ఎఐ �క�
�దట� �ిఇఒ�ా �య�త�లయ��ర�. అ����ట� �ౖెర�� మ��య� సభ��లను �����ంబ� 12, 2016 న �య�ం��ర�.
ఆ��� చట�ంల�� అ�� ���న�ను ఆ ��� ���� 21 నుం�� �����ం��ర�
ఈ ���ం�� �యమ�ల� �����ంబ� 14, 2016 న �����నబ��� �:
•��ర�య ��ష� ప���కరణ సంస� �క� �బంధనల� (అ����ట� �� ��ౖట�లల� �ా��ార ల��ా�ే�ల�), 2016 (2016 ల�
1 వ �ా� నం)
• ఆ��� (������ �ష� మ��య� న�కరణ) �యమ�ల�, 2016 (2016 �క� 2 వ సంఖ�)
• ఆ��� (స����ి��ష�) �బంధనల�, 2016 (2016 �క� 3 వ సంఖ�)
• ఆ��� (�ేట� ��� ట���) ��గ��ల�ష��, 2016 (2016 నం 4)
• ఆ��� (సమ���ర పం�ిణ�) �యమ�ల�, 2016 (2016 �క� 5 వ సంఖ�)
య��� ఐ�ెంట��ి��ష� అ����ట� అ� ఇం��య� (య�ఐ��ఎఐ) ��రత ప�భ�త� ఎల�ా�� ��� మ��య� ఇన����ష�
ట��ా�ల� మం��త� �ాఖ ���ంద చట�పర���న అ���ారం వల� ప��ేసు� ం��.

11.1 UIDAI �క� బ�ధ�త
ఆ��� ��ర� 2016 ��ంద ఆ��� ������ �ష� మ��య� ధృ�కరణక� య�ఐ��ఎఐ బ�ధ�త వ��సు� ం��:

● ఆ��� ��త చక�ం �క� అ�� దశల ప� మ��య� �ర�హణ
● ���  ���న అ�వృ���
● వ�క�� లక� ఆ��� సంఖ�లను అం��ం�ే ప����య మ��య� అమ��క
● ధృ�కరణ �ామర��ం

12. ఆ��� (న�దు మ��య� న�కరణ) �యమ�ల�, 2016

https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html


� న�దు మ��య� న�కరణ ఆ��� (న�దు మ��య� న�కరణ) �బంధనల�, 2016 �ేత �ర���ంచబడ�త�ం��.
� సమ���రం ��సం �క� ప�త�� �బంధనల� ���ంద ప�నర�త��� �ేయబడ���:

12.1 ��ప�� 2  ��ాస న�దు ప����య
3. న�దుక� అవసర���న బ���ట��� సమ���రం -
(1) న�దు �ేసుక�న� అ�� వ�క�� ల నుం�� (ఐదు సంవత��ాల కంట� తక��వ వయసు� ఉన� �ిల�ల� తప�) ఈ
���ం�� బ���ట��� సమ���రం ��క��ంచబడ�త�ం��:

(i) మ�ఖ �త�ం;
(ii) �త�ం ప�� ���మ�ద�ల�; మ��య�
(iii) ��ండ� కను�ాపల �ా�ను�

(2) బ���ట��� సమ���ర ��కరణక� ప�మ�ణం ఈ ప��జనం ��సం అ���ారం ����ా �ర��ంచబడ�త�ం��.
4. న�దుక� అవసర���న  జన��ం��క సమ���రం -
(1) అ�� ���స� �న�� నుం�� (ఐదు సంవత��ాల కంట� తక��వ వయసు� ఉన� �ిల�ల� తప�) ఈ ���ం�� జన��ం��క
సమ���రం ��క��ంచబడ�త�ం��:

(i) ��ర�
(ii) ప�ట��న �ే��
(iii) �ంగం
(iv) ��ాస �ర���మ�

(2) ������ �ష� సమయంల� ������ �ష� సమయంల� ��ం�� జన��ం��క సమ���రం క��� ��క��ంచవచు�
(i) �బ�ౖ� సంఖ�
(ii) ఇ���� �ర���మ�

(3) గ����ంప� ఆ����త న�దు �షయంల�, ��ం�� అదనప� సమ���రం ��క��ంచబడ�త�ం��:
(i) ఐ�ెంట���ౖయ� ��ర�
(ii) ఐ�ెంట���ౖయ� �క� ఐ�ెంట���ౖయ� సంఖ�

(4) ��� అ� �� �ా�� -బ���  ������ �ష� �షయంల�, ��ం�� అదనప� సమ���రం ��క��ంచబడ�త�ం��:
(i) క�ట�ంబ అ��ప� ��ర�
(ii) సంబం��ల�
(iii) క�ట�ంబం �క� ఆ��� సంఖ� �క� అ��ప�
(iv) క�ట�ంబ అ��ప� �క� బ���ట��� సమ���రం �క� పద��



(5) ��ౖ జన��ం��క సమ���రం �క� ప�మ�ణ�ల� ఈ ప��జనం ��సం అ���ారం ����ా �ర��ంచబడ���.

(6) జన��ం��క సమ���రం జ��, మతం, ��ష, హక��ల�, ఆ��యం ల��� ��ా�ిత�ల ��ౖద� చ��త� ���ార�� లను క���
ఉండదు.

5. ఐదు సంవత��ాల కంట� తక��వ వయసు� ఉన� �ిల�ల న�దుక� అవసర���న సమ���రం -

(1) ఐదు సంవత��ాల కంట� తక��వ వయసు� ఉన� �ిల�లక�, ఈ ���ం�� జన��ం��క మ��య� బ���ట���
సమ���రం ��క��ంచబడ�త�ం��:

(ఎ) ��ర�

(�) ప�ట��న �ే��

(�ి) �ంగం

(��) ఏ�ౖె�� త��దండ�� ల న�దు ID ల��� ఆ��� సంఖ�, త��దండ�� ల� ఇద�ర� స�వం�ా ల��� సంర�క����ా
ఉన� సందర�ంల� త�� �క� ఆ��� సంఖ�. అట�వంట� త��దండ�� ల� ల��� సంర�క�ల ఆ��� సంఖ� ల���
EID తప��స��, మ��య� సంబంధం క��� న�దు �ేయబడ�త�ం��

(ఇ) త��దండ�� ల� / సంర�క�ల �ర���మ�క� సమ�న���న �ిల�ల �ర���మ�

(ఎ�) �ిల�ల మ�ఖం ��య��త�ం బం��ంచబడ�త�ం�� ఏ�ౖె�� త��దండ�� ల� / సంర�క�ల బ���ట���
సమ���రం ������ �ష� సమయంల� ��ా మ�ణ�క��ంచబడ�త�ం��.

(2) ��డూ�� II ల� జ���� �ేయబ��న ప�� � ఆ� ��ల�ష��� (�ీఓఅ�) పత�ం త��దండ�� ల� / త��దండ�� ల�
మ��య� �ిల�ల సంబం��ల న�దు సమయంల� ��క��ంచబడ�త�ం��. ��ల�ష��� ��క����ం� (�ీఓఅ�)
ఆ��రం�ా ఆ �ిల�ల� మ�త��� న�దు �ేయగలర�, ��� ��ర� ��ల�ష��� ��క����ంట�� న�దు
�ేయబడ�త�ం��.

6. బ���ట��� �న��ంప�ల�� ��ా�ిత�ల న�దు -

(1) �ాయ�ల�, ��ౖకల��ల�, ��ల� / �ే� ��ే���ల� ల��� ఇతర సంబం��త �ారణ�ల వల� ���మ�ద�ల�
ఇవ�ల�క�� త�న� ��ా�ిత�ల ��సం మ�త��� అట�వంట� ��ా�ిత�ల ఐ��� �ా�ను�  ��క��ంచబడ���.

(2) ఈ �బంధనల ప��ారం బ���ట��� సమ����ా�� అం��ంచల�� ��ా�ిత�ల ��సం, ������ �ష� మ��య�
అ� �ే� �ా�� ��� ల� �న��ంప�లను న�దు �ేయ����� �ా���� అ���ారం ఉంట�ం�� మ��య� �����ం�న
�������� అనుగ�ణం�ా అ���ారం ����ా న�దు �ేయబడ�త�ం��.

12.2   ��ాస సమ���రం��ౖ న�కరణ
16.గ����ంప� సమ���రం �క� న�కరణ ��సం అభ�ర�న -
ఈ అ���యంల� �����న� న�కరణ పద�� ప��ారం చట�ం �క� ���� 31 ��ంద ���� సంద�ా�ల�� ఆ��� �� � ��స�
తన జన��ం��క సమ���రం ల��� బ���ట��� �ేట�ను మ��ా�లను��వచు�.
17. �ిల�లక� తప��స�� న�కరణ -
అ����ట� సూ�ం�న �ధం�ా ఐదు, ప������ళ� వయసు� త�ా�త �ిల�ల బ���ట��� సమ����ా�� న�క��ం����
ఉంట�ం��.
19. ��ాస సమ����ా�� న�క��ం�ే ���నం -
CIDR ల�� ��ా�ిత�ల సమ����ా�� న�క��ం�ే ప����య ���ం�� ��త�ల�� �ేయవచు�: -

(ఎ) ఆప��ట� మ��య� / ల��� సూప� ��ౖజ� స�యం�� ఏ�ౖె�� ������ �ష� ��ంట� ల�� ��ా�ిత�ల�
బ���ట��� �ా ధృ�క��ంచబడ��ర� మ��య� న�క��ంచవల�ిన గ����ంప� సమ���రం�� �ాట� �ా�� ఆ��� నంబ� ��
అం��ంచబడ��ర�.

(�) ఆ� ల�ౖ� ��: ఆ��� నంబ� మ��య� ���స��� �బ�ౖ� నంబ� సమ���ం�న తర��ాత, జన��ం��క
సమ���రం ����ష� �� ర��� ����ా ఆ� ల�ౖ� ల� న�క��ంచబడ�త�ం��. ���స��� �బ�ౖ� నంబ� క� పం�ిన వ�-ట�ౖ�
�ా� వ�� (OTP) ����ా ��ా మ�ణ�క��ంచబ��ం��.



�ి�� న�కరణలను ట�� � �ేయ����� ��ా�ిత�లక� న�కరణ ఐ�� ఇవ�బడ�త�ం�� మ��య� సవ��ం�న ఆ��� ల�ఖ
��ా�ిత�లక� ���క ల��� ఎల�ా�� �� ర�పంల� అందుబ�ట�ల� ఉండవచు�, ఈ ప��జనం ��సం అ���ారం
�ర��ం�నట�� . న�కరణలను �సుక���ళ������ ఉప���ం����న �ా�ా�� ల�, ట�ం��� ట�� , �ె� ���  ల�� స� న�కరణ
��సం �����ల�, ప�మ�ణ�ల� మ��య� మ�ర�దర��ాల� ఈ ప��జనం ��సం అ���ారం �����న� �ధం�ా
అనుస��ంచబడ���.
20. ప��జ��ల వసూల� -

జన��ం��క సమ���రం మ��య� బ���ట��� �ేట� న�కరణల ��సం �����ం�న ���� �� �ంచక�ం��
��ా�ిత�ల నుం�� ప��జ��లను వసూల� �ేయ����� అ���ారం ����ా� � ర�ను అనుమ�ంచవచు�.
12.3 అ���యం VI - ఆ��� సంఖ�ల� మ��య� గ����ంప� సమ����ా�� వ�����యడం ల���
��ి��యం �ేయడం
27. ఆ��� సంఖ�ను �న��ం����న ��సు -
(1) ఈ ���ం�� సంద�ా�ల��  ఆ��� నంబ� హ� ల�� �క� ఆ��� సంఖ� రదు�  �ేయబడ�త�ం��: -

(ఎ) ఒ�� వ������ ఒకట� కంట� ఎక��వ ఆ��� నంబ� అం��ంచబ��ంద� ��ా� ��ంచబ���ే, మ�నుపట� ������ �ష�
నుం�� ఇ��న ఆ��� నంబ� ఉంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� అ�� ఆ��� నంబర��  రదు�  �ేయబడ���.

(�) ����ష�  మ�ర�దర��ాలను ఉల� ం��సూ�  ఆ��� సంఖ� సృ�ి�ంచబ��న ��ట: -
(i) అసల� బ���ట��� సమ���రం అందుబ�ట�ల� ల�� “�� ట� ఆ� �� ట�” ��సు: ఇక�డ, ������ �ష� ��ంట� ల�

��త� �� ట���ా ఫ� ను �సుక��� బదుల�, ఇప�ట��� ఉన� �� ట���ా ఫ� ను ������ �ష� ��సం ఉప����ా� ర� మ��య�
������ �ష� సమయంల� అసల� బ���ట��� సమ���రం సంగ���ంచబడదు.

(ii) “తప��డ� బ���ట��� �న��ంప�ల�” ��సు: ఇక�డ, ������ �ష� ను ‘బ���ట��� �న��ంప�’
��సు�ా �ే�ార�, ఆ��� సంఖ� రదు�  �ేయబడ�త�ం��.

(iii) ఐదు సంవత��ాల కంట� తక��వ వయసు� ఉన� �ిల��ా���ా ఒక వ�జన న�దు �ేయబ��న
బ���ట��� సమ���ర ��కరణను ��ా��ంచ�����, ఆ��� సంఖ� ఉపసంహ��ంచబడ�త�ం��.

(iv) అ���ార�ల�� �సం న�దు �ారణం�ా రదు�  �ేయ���న ఇతర ��సు.
(2) రదు�  �ే�ిన తర��ాత, అ���ారం ఆ��� నంబ� హ� ల�ర�� అం��ం�ే ��వల� �ాశ�తం�ా ���ి��యబడ���.
28. ఆ��� సంఖ�ను ��ి��యం �ేయ���న ��సు -
(1) ఈ ���ం�� సంద�ా�ల��  ఆ��� నంబ� హ� ల�� ఆ��� సంఖ� ���య�ర��తం�ా ఉంట�ం��:
. �� ట� ఆ� �� ట�” మ��య� ��� బ���ట��� సమ���రం అందుబ�ట�ల� ఉ����: ఎ� ��� ��ం� ��ంట� ల� ��జ�
��య����� �� సంగ���ంచ����� బదుల��ా ఇప�ట��� ఉన� ��య��త�ం ఎక�డ ఉప���ంచబడ�త�ం�� మ��య�
��ా�ి �క� ��� బ���ట��� సమ���రం సంగ���ంచబ��న ��ట, ఆ��� సంఖ� ��-య������� అవ�త�ం��, మ��య�
��ా�ి తన �� ట�ను న�క��ంచమ� ���ాడ�. అత� ��య��త�ం �జయవంతం�ా న�క��ంచబ��న తర��ాత, ఆ���
సంఖ�ను ����� స���యం �ేయవచు�.

(�) తప��డ� �ా��క బ���ట��� �న��ంప�ల� ”��సు: బ���ట��� సమ����ా�� ర��� ం��ం�ే ����
ల�ణ�ల� పట�� ��బడక�� �ే, ��ా�ి �ాట�� అం��ం�ే �ి��ల� ఉన�ప�ట��� ఆ��� సంఖ� ��-య����� �ా ఉంట�ం��.

(�ి) �ెల�� బ�ట� అ��� స�యక పత�ం ల�క�ం�� తర��ా� దశల� కను��నబ��న ��ట, �ెల�� బ�ట� అ���
స�యక పత�ం జ��� �ే�ిన త�ా�త ఆ��� నంబ� హ� ల�� న�క��ంచబ�ే వరక� ఆ��� సంఖ� ���య�ర��తం�ా
ఉంట�ం��.
. (��) సంగ���ం�న సమ���రం �ెడ� �ేట� క��� ఉంద� మ��య� న�కరణల� అవసరమ� �ా� � �ేయబ��న
��ట (�శ�మ / క�మర��త బ���ట���� సమ���రం, దు�����గ / �వరణ�త�క ప��ల� మ��య� ��ాస
జన��ం��కల� �ార���ంట�� ��ష వంట��, 'ఉ��' ల��� 'అ�య��' ఉప���ం� ఒ�� ��ర��� బహ�ళ ��ర�� ), ఆ���
సంఖ� ఆ��� హ� ల�� �ేత న�క��ంచబ�ే వరక� అ�� ��ి��యం �ేయబడ�త�ం��.
(ఇ) �ిల�ల వయసు� ఐదు ల��� ప������ళ� వయసు�ల�, అతను ల��� ఆ�� ఆ వయసు� �ేర�క�న� ��ండ�
సంవత��ాలల� అత� ల��� ఆ�� బ���ట��� సమ����ా�� న�క��ంచడంల� �ఫల����ే అత� ల��� ఆ�� ఆ���
సంఖ� ���య�ర��తం�ా ఉంట�ం��. ��ి��య�త�కత తర��ాత ఒక సంవత�రం త�ా�త అట�వంట� న�కరణ �ేయ�
��ట ఆ��� సంఖ�ల� �డ�దల �ేయబడ���
(ఎ�) ��ి��య�త�కత అవసరమ��� ఇతర ��సులను అ���ార�ల� స���ా�  ప��గణ��ా� ర�.
(2) ఒక�ా�� ���ి��యబ���ే, ఆ��� నంబ� హ� ల�� క� అం��ం�ే ��వల� ఆ��� నంబ� హ� ల�� అ� �ే� �ే�� వరక�
ల��� స���ే�� వరక� ������కం�ా ���ి��యబడ���, అందు�� అత� ఆ��� నంబ� ను అ���ార�ల� ���ి ���ా� ర�.
29. ప�����గం ల��� ��ి��య�త�కత అవసరమ��� ��సుల ద�ా�ప��  -



.(1)�న��ంప� ల��� ��ి��యం �ేయ���న అవసరం ఉన� ��సు�ా �����ంచబ��న ల��� గ����ంచబ��న ఏ�ౖె��
��సు ���రణ ��త�ం అవసరం �ావచు�, ఇందుల� ఆ��� సంఖ� �స���ంచబ��ల� ల��� ��ి��యం �ేయబ��ల�
����న వ�క�� లను �నవచు�.
(2) అ���ారం ఎం�ిక �ే�ిన ఏజ��� ఈ ప��జనం ��సం అ���ారం �����న� �������� అనుగ�ణం�ా ద�ా�ప�� �ే�ి
�����కను సమ���ం���.
(3) �����క అందుక�న� తర��ాత అ����ట� అవసర���న చర�లను ��ా రం�ంచవచు� మ��య� ఆ��� సంఖ�ను
వ�����యడం ల��� ��ి��యం �ేయడం అ�� �ర�యం అ����ట� వద�  ఉంట�ం��.
30. ఆ��� నంబ� హ� ల�� ను సంప���ంచం�� -

(1) ఎ�ఎంఎ�, ���స��� ఇ-���� ఐ��, ట��-�ా�ం�, ల�ట� ����ా ల��� అ����ట� స���� త�ంద� ���ం�ే
మ��ా� ల ����ా ఒక ఆ��� నంబ� హ� ల�� �ా�� ఆ��� నంబ� ను �స���ంచడం ల��� ��ి��యం �ేయడం గ���ం�
�ె�యజ�యబడ�త�ం��.

(2) అట�వంట� సంఖ� �క� మ��ీ ల��� ��ి��య�త�కతక� సంబం��ం� ఆ��� నంబ� హ� ల�� �క�
ఏ�ౖె�� �ి�ా�దు అ���ారం �ా� �ిం�న ప���ా�ర ���నం ����ా ప��ష���ంచబడ�త�ం��.
�����క అం��న తర��ాత, అ���ారం అవసర���న చర� �సు��వచు� మ��య� ఆ��� సంఖ�ను వదుల���వడం ల���
��ి��యం ���� ఐ��, ట���� � �ా�ం�, ల�ట� ల��� అ����ట�� మ��ీ �ేయ����� ల��� ��ి��యం �ేయ�����
త��నట�� �ా ����ా� ర�.
31. సవరణ చర�:

(1) బహ�ళ ఆ��� నంబర� జ��� �న�, ఇతర �ారణ�ల వల� ఆ��� నంబ� �న� ��ా�ి� ����� న�దు
�ేసు��వల�ి వసు� ం��.

(2) ��ి��యం �ే�� సందర�ంల�, అ����ట� �����ం�న మ�ర�దర��ాల� ల��� �����ల ప��ారం, ��ా�ి తన
గ����ంప� సమ����ా�� �ా��కం�ా ల��� ప�����ా అవసర���న �ధం�ా న�క��ంచవల�ి ఉంట�ం��.
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