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પ્રસ્તાવના 

આ પ્રણિક્ષિ ણનયમ-ગ્રંથ યુણનક આઈડેન્ટીફીકેિન ઓથોરીટી ઓફ ઇણન્ડયા અને આધારનો પરરચય કરાવે 

છે.  

આ મોડ્યુલ સવવ વાચકોને યુઆઇડીએઆઈ અને આધાર ણવષે સુદૃઢ ણિક્ષિ આપવા માટેનું છે અને 

ણનમ્નણલણિત લક્ષયાંરકત શ્રોતાઓ માટે તેનું સર્વન કરવામાં આવયું છે: 

 નોંધિી ઓપરેટર/ણનરીક્ષક 

 રજીસ્રાર અને નોંધિી એર્ન્સીઓ અને સત્યાપક 

 પરરચયદાતાઓ 
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 પ્રકરણ 1: યુઆઇડીએઆઈ અને આધારનો પરરચય 
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પ્રકરણ 1: યુઆઇડીએઆઈ અને આધારનો પરરચય 
 
યુનિક આઇડેનટિફિકેશિ Authorityથોફિિી Indiaિ ઈનટડયા (યુઆઈડીએઆઈ) એ એક કાયદેસિિી સત્તા છે, જે આધાિ એક્િ, ૨૦૧ 
2016 િી જોગવાઈઓ હેઠળ સ્થાનિત કિવામાાં આવી છે. તેિી સ્થાિિા ઇલેક્રોનિક્સ અિે ઇટિમેશિ િેકિોલોજી (મીિવાય) માંત્રાલય 
હેઠળ ભાિત સિકાિ દ્વાિા 12 મી જુલાઈ, 2016 િા િોજ કિવામાાં આવી હતી. 

યઆુઈડીએઆઈ તા. ૨૮મી જાન્યુઆરી, ૨૦૦૯ના રાર્પત્ર અણધસૂચના ક્રમાંક (એ-૪૩૦૧૧/૦૨/૨૦૦૯-એડીએમએન.I )હેઠળ 
આયોર્ન પચં ક ેરે્ન ેહવ ેનીણત આયોગ તરીક ેઓળિવામા ંઆવ ેછે તનેા સલંગ્ન કાયાવલય તરીક ેકાયવ કરતુ ંહતું. 

૧૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોર્ તત્કાલીન સંચાર અને ઇન્ફોમેિન ટેકનોલોજી મંત્રાલયના ઇલેક્ટ્રોણનકસ અને ઇન્ફોમેિન ટેકનોલોજી 
ણવભાગ સાથ ેયુઆઈડીએઆઈને ર્ોડવા માટે સરકાર ેકામકાર્ ફાળવિીના ણનયમોમાં સુધારો કયો હતો. 

યઆુઈડીએઆઈનુ ંઆ હતેઓુ માટ ેસર્વન કરાયલેુ:ં 

 

 

 

 

 

યુઆઈડીએઆઈ આધાર અણધણનયમ ૨૦૧૬ હેઠળ નોંધિી અને પ્રમાિીકરિની ર્વાબદારી ધરાવે છે. આ ર્વાબદારીઓમા ંઆનો 
સમાવેિ થાય છે: 

 આધાર જીવન ચક્રના તમામ તબક્ટ્કાનું પરરચાલન અને સંચાલન 

 નીણત તયૈાર કરવી  

 વયણક્ટ્તઓને આધાર ફાળવવા માટેની પદ્ધણત અને કાયવણવણધ તયૈાર કરવી 

 પ્રમાિીકરિની કામગીરી 

 વયણક્ટ્તઓની ઓળિની માણહતી અને અણભલિેોના પ્રમાિીકરિની સુરક્ષા સણુનણચચત કરવી 

 

 

 

MERE AADHAR  
MERI PEHCHAAN 

િું તમ ેજાિો છો? 

પ્રથમ યુઆઈડી નંબર ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૦ના રોર્ મહારાષ્ટ્રના નંદુબારના ણનવાસીને આપવામાં આવયો હતો.  
Nandurbar, Maharashtra. 
 
 

 
 
 

• “આધાર” તરીક ે ઓળિાતો અનન્ય ઓળિ ક્રમાંક(્UID), 

ફાળવવા 
 

• ભારતના તમામ રહેવાસીઓન ેઆધાર પૂરો પાડવા 
 

• બેવડી અને બનાવટી ઓળિને નાબુદ કરવા માટ ેપયાવપ્ત 

રીત ેમર્બૂત કરવા 
 

• સરળ અને કરકસરયુક્ટ્ત રીત ેઓળિાિનુ ંસત્યાપન અને 

પ્રમાિીકરિ કરવુ ં
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મહત્વની વયાખ્યાઓ 
 

અણધણનયમ 

 

આધાર (નાિાકીય અને અન્ય સહાયતાઓ, લાભો અને 

સેવાઓના લક્ષયારંકત ણવતરિ) અણધણનયમ, ૨૦૧૬ 

તા.૨૫મી માચવ ૨૦૧૬ના રોર્ પ્રણસદ્ધ કરવામાં આવયો.  

પ્રાણધકરિ 

 

તા. ૧૨ રુ્લાઈ ૨૦૧૬ના રોર્ અણધણનયમની કલમ 

૧૧ણન પેટા-કલમ (૧) હેઠળ ભારતીય ણવણિષ્ટ ઓળિ 

પ્રાણધકરિ ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. 

ણનયમનો 

 

આધાર (નોંધિી અને અપડેટ) ણનયમનો, ૨૦૧૬ને તા. 

૧૨મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ના રોર્ પ્રણસદ્ધ કરવામા ંઆવયા 

હતા અને અન્ય સુધારાઓ તે પછી કરવામાં આવયા હતા. 

સને્રલ 

આઈડને્ટીટીઝ ડટેા 

રીપોઝીટરી   

(સીઆઈડીઆર) 
 

આધાર ક્રમાકં ધારકોને આપવામાં આવેલા આધારક્રમાંકો 

ધરાવતો અને તત્સંબંણધત આવી વયણક્ટ્તઓની 

ર્નસાંણખ્યકીય માણહતી અને બાયોમેરરક માણહતી ધરાવતો 

તથા સંબંણધત અન્ય માણહતી ધરાવતો મધ્યસ્થ ડેટાબેઝ. 

 

નોંધિી 

 

 

અણધણનયમ હેઠળ વયણક્ટ્તઓને આધારક્રમાકં આપવાના હેત ુ

માટે નોંધિી એર્ન્સીઓ દ્વારા આવી વયણક્ટ્તઓ પાસથેી 

ર્નસાંણખ્યકીય અને બાયોમેરરક માણહતી એકત્ર કરવા તા. 

૧૨મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ના રોર્ પ્રણસદ્ધ કરવામાં આવેલ 

આધાર (નોંધિી અને અપડેટ) ણનયમનો, ૨૦૧૬ 

(૨૦૧૬ના ૨)મા સૂચવવામાં આવયા મરુ્બની પ્રરક્રયા 

રજીસ્રાર 

 

 યુઆઈડીએઆઈ દ્વારા રે્ને વયણક્ટ્તઓની નોંધિી કરવા 

માટે રે્ને અણધકૃત અને માન્ય કરવામાં આવેલ તેવું એક 

એકમ.  

 તેઓ યુઆઈડીએઆઈ સાથે કરેલા એક મમેોરેન્ડમ ઑફ 

અન્ડરસ્ટેંડડગ પ્રમાિ ેતેના એક ભાગીદાર છે અને તેઓ 

તેમને ફાળવવામા ંઆવેલ ભૂણમકા અને ર્વાબદારીઓને 
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ણનભાવવા માટે ર્વાબદાર છે 

 ણનવાસીઓની નોંધિી કરવા માટે યુઆઈડીએઆઈ સાથે 

એમોયુ પર હસ્તાક્ષર કરી હોય તેવી ણવણવધ રાજ્ય 

સરકારો, કેન્રીય મંત્રાલયો, બેંડકગ અને જાહેર ક્ષેત્ર 

પ્રાથણમક રીતે રજીસ્રાર હોય છે 

નોંધિી એર્ન્સી 

 

 નોંધિીની પ્રરક્રયા દરણમયાન વયણક્ટ્તઓની 

ર્નસાંણખ્યકીય અને બાયોમેરરક માણહતી એકત્ર કરવા 

માટે પ્રાણધકરિ અથવા રજીસ્રાર દ્વારા રે્ કોઈ રકસ્સો 

હોય એ પ્રમાિે ણનયુક્ટ્ત કરવામાં આવેલી એર્ન્સી 

 આ એર્ન્સીઓને તેમની નાિાકીય અને તકણનકી 

ક્ષમતાઓનું સત્યાપન કયાવ બાદ આ એર્ન્સીઓને 

યુઆઈડીએઆઈ દ્વારા પેનલમાં સમાવવામાં આવે છે 

 તેઓ ક્ષેત્રમાં થતી પ્રવણૃિઓની દેિરેિ રાિવા માટે, 

ક્ષેત્રની નીણતઓનું પાલન કરવા માટ,ે ઑપરેટર/ણનરીક્ષક 

માટે યોગ્ય તાણલમનું આયોર્ન કરવા માટે, 

સીઆઈડીઆરને સમયસર ડેટા મોકલવામા ંઆવે છે તવેું 

સુણનણચચત કરવા માટે ર્વાબદાર છે 

 તેમિે ણનવાસીઓની નોંધિી માટ ેતમેર્ ણનવાસીઓના 

ડેટામાં સુધારા કરવા કે અપડેટ કરવા માટે નોંધિી કેન્રોની 

સ્થાપના કરવી ર્ોઈએ  

નોંધિી કને્ર 

 

ણનવાસીઓની નોંધિી કરવા માટે તથા તેઓની માણહતીને અપડેટ 

કરવા માટે નોંધિી એર્ન્સી દ્વારા ઊભું કરવામા ંઆવેલ કાયમી કે 

હંગામી કેન્ર. 

નોંધિી મથક 

 

 તે પદ્ધણત છે જ્યાં ણનવાસીની ર્નસાણંખ્યકીય અને બાયોમેરરક 

માણહતી ગ્રહિ કરવામાં આવે છે. 

 નોંધિી વયવસ્થામાં કોમ્પ્યુટર, બાયોમેરરક ઉપકરિો, 
જીપીએસ ઉપકરિો અને મુરક તથા સ્કેનર રે્વા અન્ય 

ઉપકરિોનો સમાવેિ થાય છે.  
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આધાર નોંધિી માટે 

ર્રૂરી સામાન  

 

આધારની સફળ રીતે નોંધિી કરવા અને તેને અપડેટ કરવા 

માટેના ર્રૂરી સામાનમાં હાડવવેર ઉપકરિોના સટેનો 

સમાવેિ થાય છે. ઉપકરિોના આ સેટમાં નીચેના 

ઉપકરિોનો સમાવેિ થાય છે. 

 લેપટોપ/ડેસ્કટોપ 

 મોણનટર 

 બહુણવધ કાયવ કરતું પ્રપ્રટર/સ્કેનર 

 વહાઇટ સ્કેનર 

 ફોકસ લાઇટ 

 સર્વ પ્રોટેક્ટ્ટર સ્પાઇક 

 આઇરરસ સ્કેનર 

 કેમેરા 

 સ્લેપ સ્કેનર 

 જીપીએસ ઉપકરિ 

પરીક્ષિ અન ે

પ્રમાિીકરિ 

એર્ન્સી 
 

 કોઈપિ નોંધિી એર્ન્સીમા નોંધિી ઓપરટેર/ણનરીક્ષક તરીક ે

ણનમણુક મેળવવાનો અને નોંધિી/અપડેટનું કામ કરવાનો 

ઈરાદો રાિતી વયણક્ટ્તઓનું મૂલયાકંન કરવા માટે પ્રાણધકરિ 

દ્વારા રોકવામાં આવલે એર્ન્સી.  

 પ્રમાિીકરિ પ્રરક્રયા એ સુણનણચચત કરિે કે ફક્ટ્ત પ્રણિણક્ષત અન ે

પ્રમાણિત વયણક્ટ્તઓ ર્ નોંધિી/અપડેટની કામગીરી સંભાળ ે

છે. 

નોંધિી  

ઓપરેટર 

 

નોંધિી કેન્રો િાતે નોંધિીની કામગીરી કરવા માટે નોંધિી 

એર્ન્સીઓ દ્વારા ણનયુક્ટ્ત કરવામાં આવેલ પ્રમાણિત કમવચારી. 

નોંધિી  

ણનરીક્ષક 

 

નોંધિી કેન્રોનું પરરચાલન કરવા તથા સંચાલન કરવા માટે નોંધિી 

એર્ન્સીઓ દ્વારા ણનયુક્ટ્ત કરવામાં આવેલ પ્રમાણિત કમવચારી. 
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સત્યાપક 

 

નોંધિી કેન્રો િાતે દસ્તાવેર્ોના ચકાસિી કરવા માટે રજીસ્રાર 

દ્વારા ણનયુક્ટ્ત કરવામાં આવેલ કમવચારી. 

પરરચયદાતા 

 

રજીસ્રાર અને પ્રાણધકરિ સાથે નોંધાયેલી વયણક્ટ્ત રે્ તેની/તેિીની 

ઓળિનો કોઈ પિ માન્ય પરુાવો (પીઓઆઈ)અને સરનામાનો 

પુરાવો (પીઓએ) ધરાવતી ના હોય તેવી વયણક્ટ્તની ઓળિનું 

સમથવન કરિે. 

નોંધ : પરરચયદાતા રે્ને ઓળિતો હોય ત ે વયણક્ટ્તઓની ર્ 

ઓળિ અને સરનામાનું સમથવન કરિે અને પરરચયદાતાના આધાર 

ક્રમાંક અને બાયોમેરરક સમથવનનો ઉપયોગ કરીને સમથવન કરવામાં 

આવિે. 

ણનવાસી 

 

આધારની નોંધિી માટેની અરજીની તારીિથી તત્કાલ પૂવેના બાર 

માસમા બધંુ મળીને એકસો બ્યાસી (૧૮૨) કે તથેી વધુ રદવસો 

માટે ભારતમાં ણનવાસ કયો હોય તેવી વયણક્ટ્ત.  

ણબન-ણનવાસી 

ભારતીય 

(એનઆરઆઈ) 

 
 

 એક એવી વયણક્ટ્ત કે રે્ ભારતના નાગરીક હોય અને 

ભારતીય પાસપોટવ ધરાવતા હોય પરતંુ આધાર(નાિાકીય 

અને અન્ય સબસીડીઓ, લાભો અને સેવાઓની 

લક્ષયાંરકત રડલીવરી) અણધણનયમ ૨૦૧૬ (૨૦૧૬મા 

૧૮)ની કલમ ૨ની પટેાકલમ (વી)માં વયાખ્યાણયત 

કરાયલે છે તે પ્રમાિે ણનવાસી નથી  

 ઉક્ટ્ત અણધણનયમની કલમ ૩ની પટેાકલમ (૧) પ્રમાિે 

એક એનઆરઆઈ તેનું ભારતમાં આગમન થયા પછી 

આધાર મેળવવાનો અણધકાર મેળવે છે  

ર્નસાણંખ્યકીય  

માણહતી 
 

આધાર ક્રમાંક આપવાના હેતુ માટ ે ણનયમનો દ્વારા ણનણચચત 

કરવામાં આવેલ વયણક્ટ્તનું નામ, ર્ન્મતારીિ, સરનામું અને અન્ય 

સંબંણધત માણહતી.  

નોંધ: આ માણહતીમા જાણત, ધમવ, વિવ, ર્નજાણત, જાણતયતા, 
ભાષા, હક્ટ્કદારી, આવક કે તબીબી ઇણતહાસની ણવગતોનો 

સમાવેિ થિે નહી. 
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બાયોમરેરક માણહતી 

 

ફોટોગ્રાફ, ડફગર ણપ્રન્ટ, આઇરરસ સ્કેન, અથવા 

ણનયંત્રિાત્મક ર્ોગવાઈઓ દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવેલુ ં

હોય તે પ્રમાિેની એક વયણક્ટ્તના બાયોમેરરક ગુિધમો.  

કોર બાયોમરેરક 

માણહતી 
 

ણનયમનો દ્વારા ણનણચચત કરવામાં આવયા મુર્બ વયણક્ટ્તની  

આંગળીની છાપ, આંિની કીકીનું સ્કેન, અથવા આવી અન્ય 

રૈ્ણવક ણવણિષ્ટતાઓ. 
 

નોંધિી આઈડી  
(ઈઆઈડી) 

 

તે એક નોંધિી વિત ે ણનવાસીઓને આપવામાં આવેલો ૨૮ 

આંકડાનો નોંધિી ઓળિ ક્રમાકં. 

અપડટે ણવનતંી ક્રમાંક 

(યઆુરએન) 

 

 એક ણનવાસી ઓનલાઇન સરનામું અપડેટ કરવાની 

પ્રરક્રયાને સફળ રીતે પૂિવ કરીલે ત્યારબાદ એક ૧૪ 

આંકડાના ક્રમાંકનું સર્વન થાય છે  

 તેને ણનવાસીના મોબાઇલ પર એસએમએસ દ્વારા 

મોકલાવામાં આવે છે  

 એ ણનવાસી તેની સરનામું અપડેટ કરવાની ણવનંતીને 

યુઆઈડીએઆઈની વેબસાઇટ પર યુઆરએન અને 

આધાર ક્રમાંકનો ઉપયોગ કરીને રેક કરે છે  

આધાર પત્ર 

 

તે એક ણનવાસીને આધાર ક્રમાકંની જાિ કરવા માટેનો દસ્તાવરે્. 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/


 
 

ઇકોસિસ્ટમ પાટટનિટ (રસિસ્ટરિટ / નોોંધણી એિન્િીઓ (ઇએ)) / િુપરવાઈઝિટ / વેસરફાયિટ / પસરચયકારો માટે હેન્ડબુક 

help@uidai.gov.in  https://uidai.gov.in/                    Toll free: 1947   

 

     Page 11 

 
 

ઈ-આધાર 

 

 તે આધારની એક પાસવડવ વડે સંરણક્ષત આધારની 

ઇલેક્ટ્રોણનક કોપી છે  

 તેના પર યુઆઈડીએઆઈના સક્ષમ અણધકારી દ્વારા 

રડર્ટલ હસ્તાક્ષર કરવામાં આવે છે 

સંપકવ  
કને્ર 

 

ણનવાસીઓને સુગમ્ય, નોંધિી/અપડેટ સંબંણધત પૂછપરછ અને 

ફરરયાદોના ઉકલે માટે સંપકવનું મધ્યસ્થ કેન્ર અને ણન:િુલક નંબર – 

૧૯૪૭ અને/અથવા ઈ-મેઈલ – help@uidai.gov.in   

 

સોણિઅલ મીરડયા 

ચનેલl 

  

સોણિઅલ મીરડયા એ ઓનલાઇન સંચાર વયવસ્થા ધરાવતી 

ચેનલોનો સંગ્રહ છે. તેઓ સમાર્ આધારરત ઇનપુટ 

વાતચીત, સામગ્રીની વહેંચિી અને સહયોગના કાયવ માટ ે

સમર્પપત હોય છે. 

યુઆઈડીએઆઈ એ એવી એર્ન્સીઓમાંની એક એર્ન્સી 

છે, રે્ સોણિયલ મીરડયા ચેનલ પર સરક્રય છે. કોઈપિ 

વયણક્ટ્ત નીચેની યાદીમા ં આપવામાં આવલે ચેનલોની 

યાદીમાથંી કોઈ એકમાં આધાર સંબંણધત માણહતી ર્ોઈ િક ે

છે. 

 
 

 Facebook: https://www.facebook.com/AadhaarOfficial/ 

 Twitter: https ://twitter.com/aadhaarindia?lang=en 

 Instagram: https://www.instagram.com/aadhaar_official/?hl=en 

 Youtube: https ://www.youtube.com/user/AadhaarUID   
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યઆુઈડીએઆઈનીપરરકલપના અન ેલક્ષય 

 

 

કોઈપિ સમયે અને કોઈપિ સ્થળે પ્રમાિીકરિ કરવા માટે ડીજીટલ પ્લેટફોમવ 

અને ણવણિષ્ટ ઓળિ સાથે ભારતના ણનવાસીઓનું સિણક્ટ્તકરિ કરવું. 

 

 સુવયાખ્યાણયત પરરવતવનના સમય સાથે અને ચુસ્ત ગુિવિાના માપદંડોનું 

પાલન કરતા સાવવણત્રક આધાર ક્રમાકંનું ણનવાસીઓને ણવતરિ કરવું. 

 ણનવાસીઓને તેઓની ડીજીટલ ઓળિને અપડેટ કરવા માટે અને 

પ્રમાિીકરિ કરવા માટે સુગમતા પડે તેવું આંતરમાળિું ઊભું કરવા માટે 

ભાગીદારો સાથે સહયોગ કરવો. 

 ણનવાસીઓને અસરકારક, કાયવદક્ષ અને સમાન સેવા પુરી પાડવા માટે 

આધારનો લાભ લેવા ભાગીદારો તથા સેવા પ્રદાતાઓ સાથે સહયોગ કરવો. 

 નવરચનાને પ્રોત્સાહન આપવું અને આધાર સાથે સંલગ્ન અનુપ્રયોગ 

ણવકસાવવા માટે સરકારી અને િાનગી એર્ન્સીઓને મંચ પરૂો પડવો. 

 ટેકનોલોજી આંતરમાળિાની પ્રાપ્યતા,માપણનયતા અને ણસ્થણતસ્થાપકતા 

સુણનણચચત કરવી. 

 યુઆઈડીએઆઈની પરરકલપના અને મૂલયોને આગળ ધપાવવા માટે 

દીર્વકાલીન ટકાઉ સંગઠનનંુ ણનમાવિ કરવું.  

 ણવણવધ ક્ષેત્રોમા ં સહયોગ કરવાને શે્રષ્ઠ વૈણચવક કૌિલય માટે તનેે આકષવક 

બનાવવું અને યુઆઈડીએઆઈ સંગઠનને રકમતી પરરજ્ઞાન આપવું. 

 

 અમે પ્રમાણિકતાનું સન્માન કરીએ છીએ. 

 અમે સવવગ્રાહી રાષ્ટ્રણનમાવિને સમર્પપત છીએ. 

 અમે સહયોગાત્મક અણભગમને અનુસરીએ છીએ અને અમારા 

ભાગીદારોનું સન્માન કરીએ છીએ. 

 અમે ણનવાસીઓ અને સેવા પ્રદાતાઓ પ્રણત સેવાઓમાં ઉત્કષૃ્ટતા માટે 

પરરશ્રમ કરિું. 

 અમે હંમેિા ણનરંતર અધ્યયન અને ગુિવિાયુક્ટ્ત સુધારાઓ પર ધ્યાન 

કેણન્રત કરિું. 

 અમે નવપરરવતવન દ્વારા પ્રરેરત છીએ અને અમે અમારા ભાગીદારોને 

નવપરરવતવન કરવા માટે મંચ પૂરો પડીએ છીએ. 

 અમે પારદિી અને સાવવર્ણનક સંગઠનમાં માનીએ છીએ. 
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આધાિ અિ ેઓળખાણિા અટય કાયયક્રમો વચ્ચ ેતિાવત 
 
 

 

                   અન્ય ઓળિાિો         આધાર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/


 
 

ઇકોસિસ્ટમ પાટટનિટ (રસિસ્ટરિટ / નોોંધણી એિન્િીઓ (ઇએ)) / િુપરવાઈઝિટ / વેસરફાયિટ / પસરચયકારો માટે હેન્ડબુક 

help@uidai.gov.in                 https://uidai.gov.in/                    Toll free: 1947   
  

 Page 14 

 
 

આધારની ણવણિષ્ટતાઓ 
 

આધાર: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ણનવાસીને ઓળિવા માટે ચહેરાની તસ્વીર, ર્નસાંણખ્યકીય માણહતી, આંગળીની છાપ અને આંિની 

કીકીનો ઉપયોગ કર ેછે 
 

યુઆઈડીએઆઈ સાવવણત્રક ઓળિ આંતરમાળિાને સમથવ બનાવે છે રે્નો રિેનકાડવ, પાસપોટવ અને 

તેના રે્વા કોઈપિ આઈડી આધારરત અનુપ્રયોગ ઉપયોગ કરી િકે છે 
 

(નોંધિી આધારરત પરરવારના વડા અને પરરચયદાતા) વતવમાન દસ્તાવેર્ોને ધ્યાને લીધા વગર 

ભારતના ણનવાસીઓને આપવામાં આવે છે 
 

તે (ણવકલાંગ લોકો માટ ેસંચાલન ણસવાય) ર્નસાંણખ્યકીય અને બાયોમરેરક માણહતી એકત્ર કરે છે અને 

નોંધે છે 

તે ણનવાસીની ઓળિને સફળ પ્રમાિીકરિને આધીન બનાવે છે 

તે એક વયણક્ટ્તને ફાળવવામાં આવલે અનન્ય આઇડી ક્રમાંક છે અને તેને અન્ય કોઈપિ વયણક્ટ્તન ે

ફાળવવામાં આવવો ર્ોઈએ નહીં 
 

તે ક્રમરણહત ૧૨-આંકડાઓનો ક્રમાંક છે 
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નોંધિી પરરતતં્ર 
 

 
  

નિવાસીઓ 
 

િોોંધણી કેન્દ્રો 

 
િોોંધણી કેન્દ્રો 

 

રજીસ્ટ ર્ ાર 
 

રજીસ્ટ ર્ ાર 
 
 

રજીસ્ટ ર્ ાર 
 
 

રજીસ્ટ ર્ ાર 
 
 

યુઆઈડીએઆઈ 

 

િોોંધણી કેન્દ્રો 

 
િોોંધણી કેન્દ્રો 

 

િોોંધણી એજન્દ્સીઓ 
 

િોોંધણી એજન્દ્સીઓ 
 

િોોંધણી એજન્દ્સીઓ 
 

િોોંધણી એજન્દ્સીઓ 
 

પેનલમાોં શામેલ કરવા 
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પ્રકરણ ૨: રજીસ્ટ ર્ ાર. નોોંધણી એજન્સીઓ અને નોોંધણી કર્મચારીગણ 
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પ્રકરણ ૨: રજીસ્ટ ર્ ાર. નોોંધણી એજન્સીઓ અને નોોંધણી કર્મચારીગણ 
 

રજીસ્રારની ણનમણંુક 
 

1.  દેિભરમાં ણનવાસીઓની નોંધિી અને અપડેટ માટ ેપ્રાણધકરિ દ્વારા રજીસ્રારની     
ણનમણુંક કરવામાં આવિ,ે અને તેમાં તેઓના કાયવક્રમોના અમલીકરિના રાબેતા 
મુર્બની કાયવવાહીમાં ણનવાસીઓ સાથ ેવાતચીત કરનાર હસ્તીઓનો સમાવેિ 
થઇ િકે છે. ણનમણુંક થય,ે દરેક રજીસ્રારન ે  

2. રજીસ્રાર તરીકે ણનમણુંક થવાને માટે સુપાત્ર હસ્તીઓ આ પ્રમાિે છે  

 રાજ્ય અને કેન્ર િાણષત સરકારો 

 કેન્રીય મંત્રાલયો  

 નાિાકીય સંસ્થાનો  

 બેંકો 

 જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો  

સિકાિી અિ ેનિિ-સિકાિી િજીસ્રાિ: 

 યુઆઈડીએઆઈ માટે રજીસ્રાર તરીકે કાયવ કરતી રાજ્ય સરકાર/કેન્ર િાણષત પ્રદેિ સરકારી રણર્સ્રાર છે  

 બધી ર્ બેંકો અને જાહેરક્ષેત્રના ઉપક્રમો ક ેરે્મિ ેએક મેમોરેન્ડમ ઓફ અંડરસ્ટેંડડગ (એમઓયુ) પર હસ્તાક્ષર કરી છે 
તેઓ ણબન-સરકારી રજીસ્રાર તરીક ેકાયવ કર ેછે 

3. રનજસ્ટ ર્ ાર કે્ષત્રિા કક્ષાિા અમલ, દેખરખે અિ ેauditનડ્ મા્ે જવાબદાર રહેશ.ે 

4. રનજસ્ટ ર્ ાર ઓથોનર્ી દ્વારા તેિા દ્વારા અથવા તેિા દ્વારા કોઈ અન્દ્ય વ્યનિ દ્વારા કબજ ેકરલેા જગ્યામાોં વાજબી પ્રવેશિી મોંજૂરી 
આપશ ેઅિ ેરનજસ્ટ ર્ ાર અથવા તેમિા વતી કોઈપણ અન્દ્ય વ્યનિિા કબજામાોં કોઈપણ પસુ્ટતકો, રકેોર્ડસસ, દસ્ટતાવજેો અિ ેકમ્પ્યુ્ર 
ડે્ાિી તપાસ મા્ે વાજબી સુનવધાિ ે પણ વધારશ.ે અિ ે દસ્ટતાવજેિી િકલો અથવા અન્દ્ય સામગ્રી પણ પ્રદાિ કર ે છે જ ે
whichથોનર્ીિા મત ેઓનડ્િા હેત ુમા્ે સોંબોંનધત છે. 

5. િોોંધણી િોોંધણી દરમ્પયાિ એકનત્રત થયેલ માનહતીિો ઉપયોગ કરશ ેિહીોં સીઆઈડીઆર પર માનહતી અપલોડ કરવા નસવાયિા 
કોઈપણ હેત ુમા્ે. 

6. રનજસ્ટ્ર તેમિી વેબસાઇ્ પર પયાસપ્ત અિ ે પ્રદનશસત કરશ ે િોોંધણી અિ ે અપડે્ 
સેવાઓ નવશ ેયોગ્ય માનહતી, વ્યનિઓિી સોંપકસ  નવગતો, િોોંધણીિુોં સરિામુોં સનહત 
કેન્દ્ર અિ ેરહેવાસીઓ મા્ે ઉપલબ્ધ સેવાઓ. 

7. રનજસ્ટ ર્રો ખાતરી કરશ ે કે િોોંધણી અિ ે અપડે્ કામગીરી કરવા મા્ે તેમિી દ્વારા 
નિયુિ અથવા નિમણૂક કરાયેલ કોઈપણ એજન્દ્સી અિ ે / અથવા ત ે વ્યનિ યોગ્ય 
વ્યવસાય મા્ે યોગ્ય અથવા યોગ્ય રીત ે કાયસરત છે, સોંબોંનધત વ્યવસાનયક તાલીમ 
અથવા અિભુવ સનહતિી નિમણૂક કર ેછે. 

8. રનજસ્ટ ર્રો, એજન્દ્સીઓિી િોોંધણી કરીિ,ે તૃતીય પક્ષિ ેિોોંધણી કાયોિા પે્ા કરારિી મોંજૂરી આપશ ેિહીોં. રનજસ્ટ ર્ ાર તૃતીય પક્ષો 
દ્વારા કે્ષત્ર લેવલિી માિવશનિ લેવાિી મોંજૂરી આપી શકે છે, જો િોોંધણી કરાવતી એજન્દ્સીઓ એવી કોંપિીઓિી નવગતો આપ ેકે 
જિેાથી આવી માિવબળ લેવામાોં આવ.ે 

9. રનજસ્ટ ર્ ાર બધા સમયે પનરનશષ્ટ બી માોં ઉલ્લેનખત આચારસોંનહતાિુોં પાલિ કરશ.ે 

10. રનજસ્ટ ર્ ાર અનધકારીઓ દ્વારા સમયાોંતર ેજારી કરવામાોં આવતી પ્રનિયાઓ, િીનતઓ અિ ેમાગસદનશસકાઓ, ચેકનલસ્ટ્સ, ફોમ્પસસ અિ ે
િમૂિાઓિુોં પાલિ કરશ ેઅિ ેઆવી પ્રનિયાઓિી િોોંધણી કરાવતી એજન્દ્સીઓ દ્વારા પાલિ સુનિનિત કરશ,ે વગેર.ે 

11.  
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નોંધિી એર્ન્સીઓ 
 

1. પ્રાનધકિણ ેએક િોંધણી એજટસી કોડ િૂિો િાડવો જોઈએ જેિો ઉિયોગ કિીિ ે
િજીસ્રાિ તેમિ ેિોતાિ ેસીઆઈડીઆિિી એક િોંધણી એજટસી તિીક ેઓિ 
િોડય કિી શક.ે 

2. Authorityથોફિિી િનજસ્રસયિે આવી એજટસીઓિા સ્ક્રીનિગ અિે સાંડોવણી 
માિ ે યોગ્ય પ્રફક્રયાિ ે અિુસયાય િછી િોંધણી એજટસીઓ તિીક ે િોંધણી 
એજટસીઓ તિીક ેજોડાવાિી માંજૂિી િણ આિી શકે છે. 

3. િોંધણી એજટસી ક્ષેત્રિા સ્તિિા અમલ અિે auditફડિ માિ ેજવાિદાિ િહેશ.ે 

4. િોંધણી કિિાિ એજટસી ઓથોફિિી દ્વાિા તેિા દ્વાિા અથવા તેિા વતી કોઈિણ અટય વ્યનક્ત દ્વાિા કિજે કિેલા જગ્યામાાં 
વાજિી accessક્સેસિી માંજૂિી આિશ ેઅિે િોંધણી એજટસી અથવા અટય કોઈ વ્યનક્તિા કિજામાાં કોઈિણ િુસ્તકો, 
િેકોર્ડસય, દસ્તાવેજો અિે કમ્પ્યુિિ ડેિાિી તિાસ માિ ેવાજિી સુનવધાિે િણ વધાિશ.ે તેમિા વતી અિે દસ્તાવેજિી િકલો 
અથવા અટય સામગ્રી િણ પ્રદાિ કિ ેછે જે Authorityથોફિિીિા મત ેઓફડિિા હેતુ માિ ેસાંિાંનધત છે. 

5. િોંધણી કિતી એજટસીઓ િોંધણી દિનમયાિ એકનત્રત કિેલી માનહતીિો ઉિયોગ સીઆઈડીઆિ િિ અિલોડ કિવા નસવાયિા 
અટય હેતુ માિ ેકિશ ેિહીં. 

6. િોંધણી એજટસીઓએ ખાતિી કિવી જોઈએ ક ેિોંધણી અિે અિડેિ કામગીિી હાથ ધિવા માિ ેતેમિી દ્વાિા નિયુક્ત અથવા 
નિયુક્ત કિેલી કોઈિણ એજટસી અિે / અથવા તે વ્યનક્ત યોગ્ય વ્યાવસાનયક તાલીમ અથવા અિુભવ સનહતિી નિમણૂક કિેલી 
અથવા નિમણૂક કિેલી ક્ષમતામાાં યોગ્ય અિે યોગ્ય અિે યોગ્ય િીતે કાયય કિવા યોગ્ય છે. 

7. િોંધણી કિાવતી એજટસીઓ, િફિનશષ્ટ િીમાાં ઉલ્લેનખત સેવા પ્રદાતાઓ માિ ેહાંમેશા આચાિસાંનહતાિુાં િાલિ કિશ.ે 

8. િોંધણી કિાવતી એજટસીઓ સમયાાંતિ ેઓથોફિિી દ્વાિા આિવામાાં આવતી નવનવધ પ્રફક્રયાઓ, િીનતઓ અિે માગયદર્શશકાઓ, 
ચેકનલસ્્સ, િોમ્પસય અિે િમૂિાઓિુાં િાલિ કિશ.ે 

 

િોંધણી કમયચાિીગણ – લાયકાત ભનૂમકા અિ ેજવાિદાિી 
 

 
નિિીક્ષક કોણ છે અિ ેતિેી/તણેીિી લાયકાતો શુાં છે? 
નોંધિી કેન્રનું સંચાલન કરવા માટે નોંધિી એર્ન્સી દ્વારા ણનરીક્ષકને નોકરીએ રાિવામાં આવે છે. દરેક કેન્ર િાતે એક પ્રમાણિત 
ણનરીક્ષક રાિવાનું ફરજીયાત છે. આ ભૂણમકા માટે લાયક થવા માટે વયણક્ટ્તએ નીચેના માપદંડો પરરપૂિવ કરવા ર્ોઈએ.: 

 યુઆઈડીએઆઈ દ્વાિા ચલાવવામાાં આવતા આધાિ સેવા કેટર માિ,ે વ્યનક્તએ ૧૦ + ૨ િાસ કિલે હોવા જોઈએ તથા 
સ્િાતક હોય તે ઇચ્છિીય છે 

 વયણક્ટ્તની વય ૧૮ વરસ કે તેથી વધુ હોવી ર્ોઈએ. 

 વયણક્ટ્તએ ૧૦+૨ પાસ કરેલ હોવા ર્ોઈએ તથા સ્નાતક હોય ત ેઇચ્છનીય છે. 

 વયણક્ટ્તની આધાર માટે નોંધિી થયેલી હોવી ર્ોઈએ અને તેનો/તેિીનો આધાર ક્રમાંક તૈયાર થયો હોવો ર્ોઈએ. 

 વયણક્ટ્તને કોમ્પ્યટુરનો ઉપયોગ કરવાની સારી જાિકારી તથા અનુભવ હોવા ર્ોઈએ અને સ્થાણનક ભાષાના કી-બોડવ તેમર્ 
રાન્સણલટરેિનને સરળતાથી જાિતી હોવી ર્ોઈએ. 

સનરીક્ષક 
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 વયણક્ટ્તએ પ્રમાિીકરિની પરીક્ષા આપતા પૂવ ેપ્રાણધકરિની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ આધાર નોંધિી/અપડેટ અંગેના પ્રણિક્ષિ 
સાણહત્યનુ સંપૂિવ વાંચન કયુું હોવું ર્ોઈએ.  

 વયણક્ટ્તએ પ્રાણધકરિ દ્વારા ણનયુક્ટ્ત કરવામાં આવલે પરીક્ષિ અને પ્રમાિીકરિ એર્ન્સી પાસેથી  “ણનરીક્ષક પ્રમાિપત્ર” 
મેળવયું હોવું ર્ોઈએ. 

 નોંધ: “ણનરીક્ષક પ્રમાિપત્ર” મળેવવાથી વયણક્ટ્ત પ્રાણધકરિની સણૂચમા ંસમાણવષ્ટ નોંધિી એર્ન્સીઓ સાથ ેનોકરી વગર 
નોંધિી/અપડટે િરૂ કરવાન ેહક્ટ્કદાર બની ર્તી નથી. 

પ્રમાિપત્ર મળેવયા બાદ અન ેનોંધિી એર્ન્સી (ઈએ)ના ણનરીક્ષક તરીક ેકામ િરૂ કરતા પહલેા:ં   

 નોંધિી િરૂ કરતા પહેલાં પ્રાણધકરિની માગવદિવક સૂચનાઓ 
અનુસાર વયણક્ટ્તને કોઈપિ નોંધિી એર્ન્સી દ્વારા કામ ે
રાિવામા ંઆવી હોવી ર્ ર્ોઈએ અને તેને સરક્રય કરવામા ં
આવી હોવી ર્ોઈએ. 

 વયણક્ટ્તએ આધાર નોંધિી/અપડેટ કાયવણવણધઓ આધાર 
નોંધિી દરણમયાન ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા ણવણવધ 
સાધનો અને ઉપકરિો અંગે પ્રાદેણિક કાયાવલયો/નોંધિી 
એર્ન્સીઓ દ્વારા ચલાવવામા ં આવતા પ્રણિક્ષિ સત્રમા 
હાર્રી આપી હોવી ર્ોઈએ. 

િોંધણી એજટસી (ઈએ)િા નિિીક્ષકિી જવાિદાિીઓ શુાં છે? 
નોંધિી કેન્ર િાત,ે ણનરીક્ષકની ભૂણમકા નોંધિી કેન્ર િાતે સંચાલન અને માલસામાનનંુ આયોર્ન કરવું અને તેને ઉપયોગમાં લવેા, 
પ્રાણધકરિની માગવદિવક સૂચનાઓ (પરરણિષ્ટ સી – િોંધણી કટેરિી સ્થાિિાિુાં ચકેલીસ્િ) મુર્બ નોંધિી કેન્ર િાત ેનોંધિી મથકો 
ઉભા કરવા, નોંધિી/અપડેટની કામગીરી બજાવવી તથા નોંધિી કેન્ર િાતે પરરચાલનનંુ ણનરીક્ષિ કરવુ ંવગેર ેછે.આધાર નોંધિી કને્ર 
િાતે ણનરીક્ષક તરીકેની પોતાની ભૂણમકા ભર્વતી વિતે, ણનરીક્ષક નીચેની બાબતો સુણનણચચત કરે છે: 

 સ્થળ પર તયૈારી 

 નોંધિી કને્રની સ્થાપનાનુ ંચકેલીસ્ટ તયૈાર કરવુ ંઅને તેનુ ંસંચાલન કરવુ ં– 
નોંધિી એર્ન્સીઓને નોંધિી મથકો અને કેન્રો ઉભા કરવામાં સુગમતા 
રહે એ માટે પ્રાણધકરિે નોંધિી કેન્ર ચેકલીસ્ટ આપેલ છે. ણનરીક્ષક રે્ના 
માટ ેર્વાબદાર છે તે નોંધિી કેન્ર માટેની સવવ ર્રૂરીયાતો પરૂી કરવામાં 
આવી છે તે સુણનણચચત કરવા માટે ણનરીક્ષકે આ યાદીનો ઉપયોગ કરવો ર્ 
ર્ોઈએ. દરેક નોંધિી કેન્રની િરૂઆત કરતી વિતે તેને/તેિીએ ચેકલીસ્ટને 
ભરવું ર્ોઈએ તથા તેમાં દસ્તિત કરવા ર્ોઈએ અને/અથવા દર સપ્તાહે 
એકવાર (રે્ વહેલું હોય તે). દરકે નોંધિી કેન્ર િાત ે પાછળથી 
રજીસ્રાર/પ્રાણધકરિ અને તેમના દ્વારા ણનયુક્ટ્ત પરફોમવન્સ મોનીટર/ 
એર્ન્સી દ્વારા મૂલયાંકન/પરીક્ષિ માટ ેઆ ચેકલીસ્ટ રાિવું ર્રૂરી છે.  

 આધાર ક્ટ્લાયન્ટે પ્રસ્થાણપત કરેલ અને પરીક્ષિ કરેલ, એસટીક્ટ્યૂસી પ્રમાણિત બાયોમેરરક ઉપકરિો, જીપીએસ ઉપકરિો અને 
ણપ્રન્ટર-કમ-સ્કેનસવ રે્વા તમામ ઉપકરિો લગાડેલા લપેટોપ/ડેસ્કટોપ ગોઠવવા માટ ેતથા આધાર નોંધિીની પ્રરક્રયા  િરૂ કરવા 
માટે સવવ ઉપકરિો ચાલુ હાલતમા છે તે સણુનણચચત કરવા માટે ણનરીક્ષક ર્વાબદાર છે.  

 આધુણનક આધાર નોંધિી ક્ટ્લાયન્ટ/અપડેટ સોફ્ટવરે મકુવામાં આવેલ છે તે સણુનણચચત કરવું. 

 નોંધિી કેન્રના મકાનો સુર્ડ અને સ્વચ્છ, આરોગ્યપ્રદ, સારીરીતે જાળવવામાં આવે છે અને વીર્ળી/અણગ્નના ર્ોિમોથી 
સલામત છે તે સણુનણચચત કરવું.  

 દરેક નોંધિી મથક િાતે નીચે ર્િાવયા મુર્બની મૂળભતૂ નોંધિી કેન્રની માણહતી (સ્થાણનક ભાષામા ંઅને ઇંગ્લીિમાં) ફરજીયાત 
પ્રદર્પિત કરવામાં આવે એ સણુનણચચત કરવું:  

– રજીસ્રારનું નામ તથા તેનો સંપકવ નંબર 
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– નોંધિી એર્ન્સીનું નામ અને તેનો સંપકવ નંબર 
– નોંધિી કેન્ર િાતે ઈએ ણનરીક્ષકનું નામ, કોડ અને સંપકવ નંબર. 
– ણનરીક્ષક ણવરુદ્ધ ફરરયાદ કરવા માટે ઉપરીઓની માણહતી 
– નોંધિી કેન્રના કામના કલાકો તથા રજાના રદવસો. 
– યુઆઈડીએઆઈ હેલપલાઇન નંબર  ૧૯૪૭ અને ઈમેઈલ આઈડી  help@uidai.gov.in  
– આધાર નોંધિી/અપડેટ માટે ર્રૂરી દસ્તાવરે્ોની યાદી. 
– આધાર સંબંણધત તમામ સેવાઓ માટેના દરની યાદી. 

 ણનરીક્ષક એ પિ િાત્રી કરિ ેક ેરજીસ્રાર/પ્રાણધકરિ દ્વારા આપવામાં આવેલ આધાર આઈઈસી સામગ્રીને યુઆઈડીએઆઈની 
સૂચનાઓ મુર્બ કેન્ર િાતે યોગ્યરીતે પ્રદર્પિત કરવામાં આવેલી છે.. 

 નોંધિી કેન્ર િાતે ઓપરેટર અને અન્ય કમવચારીગિની ણનવાસી પ્રણત વતવણુક ણવનયપિૂવ હોય તે સુણનણચચત કરવું અને જ્યા ં
ઓપરેટર અસંતુષ્ટ ણનવાસીને સંભાળવામાં સમથવ ના હોય ત્યાં અણપ્રય પરરણસ્થણતને અટકાવવા માટે પ્રભાર લઇ લેવો. 

 જ્યાં ગિવેિ આપવામાં આવેલ હોય તેવા નોંધિી કેન્ર િાતે કમવચારીગિ ગિવિે પહેરે છે તેની િાત્રી કરવી કે રે્થી અગર 
ણનવાસીને મદદની ર્રૂર પડે તો તેઓ કમવચારીઓને તેમના પહેરવેિ પરથી સહેલીથી ઓળિી િકે. 

 રજીસ્રાર/પ્રાણધકરિ સાથ ેણવણધમાન્ય સમરૂ્તી વગર કોઈપિ સ્થળે નોંધિીની કામગીરી હાથ ધરિે નહી. 

 સ્વયાં અિ ેઅટયોિુાં ઓિ િોર્ડડગ 

  ણનરીક્ષકે નોંધિી એર્ન્સીને ર્રૂરી દસ્તાવરે્ો સાથે  તેનું/તિેીનું “ઓન બોડીંગ 
ફોમવ” અવશ્ય રરૂ્ કરવું રે્ બદલામા ંઆ ફોમવ ચકાસિી માટે સંબંણધત “પ્રાણધકરિના 
પ્રાદેણિક કાયાવલયો”ને રરૂ્ કરિ ે

 ચકાસિી બાદ, પ્રાણધકરિના પ્રાદેણિક કાયાવલયો સંબંણધત નોંધિી એર્ન્સી સાથ ે
ઓન બોડીંગનો સ્વીકાર/અસ્વીકાર કરિે.  

 ત્યારબાદ, નોંધિી એર્ન્સી આધાર ક્ટ્લાયન્ટ સોફ્ટવેરમાં ણનરીક્ષકના બાયોમેરીક્ટ્સ 
લઈને તેનો/તેિીનો ઉમેરો કરિે અને નોંધિીના મિીનને ચલાવવા માટે તેને/તેિીને 
યુઝર નેઈમ અને પાસવડવ આપિે. 

 એનરોલડ યુઝર એટલ ેપ્રાણધકરિ િાતે યુઝરની બાયોમેરીક્ટ્સ ણવગતોનું ચકાસિી 
સફળતાપૂવવક પૂરું થઇ ગયું છે અને નોંધિી મથક િાતે સ્થાણનક ડેટાબેઝમા સંગ્રહ 
કરવામાં આવેલ છે. 

 ણનરીક્ષકે અવશ્ય િાત્રી કરવી ર્ોઈએ કે સ્થાણનક ચકાસિી માટે મથકો િાતે સવવ 
“ઓપરેટરો” પિ ઓન-બોડેડ છે. 

 કને્રના કામકાર્ોનુ ંસચંાલન કરવુ ં

 અણનવાયવ ર્રૂર હોય ત્યાર ેણનરીક્ષક ઓપરેટર તરીકે પિ કામ કર ેછે.  
 પ્રાણધકરિ દ્વારા વિતોવિત પ્રણસદ્ધ કરવામાં આવતી નોંધિી અને અપડેટ  

અંગેની છેલલામાં છેલલી સૂચનાઓ અને નીણતઓથી ણનરીક્ષક અવશ્ય જાિકાર હોવો 
ર્ોઈએ.  

 ણનરીક્ષક તેના/તેિીના નોંધિી કેન્ર િાતે નોંધિીની પ્રરક્રયાનું સંચાલન કરે છે. 
તે/તેિી કેન્ર િાતે યુઆઈડીએઆઈની નોંધિી પ્રરક્રયાનું પાલન થાય તે અને 
મેળવવામાં આવેલ દેતાની ગુિવિા સારી હોય તે સુણનણચચત કરિે. 
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 એનરોલમેન્ટ ક્ટ્લાયન્ટમા આપવામાં આવેલ “આધાર સુણવધા િોધો”નો ઉપયોગ કરીને ણનરીક્ષકે એ પિ સુણનણચચત કરવું 
ર્ોઈએ કે પ્રથમવાર ર્ નોંધિી કરાવવા આવલે ણનવાસીઓએ આધાર માટે ક્ટ્યારેય નોંધિી કરાવલેી નથી. 

 ણનરીક્ષક ે એ પિ સુણનણચચત કરવુ ં ર્ોઈએ કે ણનવાસીઓ સુમાણહતગાર છે કે તેના/તેિીના બાયોમરેીક્ટ્સનો આધાર 
નોંધિી/અપડેટ માટે ર્ ઉપયોગ કરવામાં આવિે. 

 ણનરીક્ષકે એ પિ સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ કે ણનવાસીએ આધાર નોંધિી/અપડેટ માટેનું ણનયત ફોમવ ભયુું છે અને સમથવન 
માટેના તમામ અસલ દસ્તાવરે્ો સ્કેનીંગ માટે સાથે લાવેલ છે. 

 ણનરીક્ષક ેઅવશ્ય સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ ક ેએકણત્રત કરવામાં આવેલ ડેટાને બેવડાતો અટકાવવા માટે કોઈપિ અપડેટ માટે 
સંપૂિવ માણહતી નહી પિ ફક્ટ્ત ર્રૂરી બાબતો ર્ તપાસવામાં આવે છે દા.ત., અગર માત્ર સરનામાને ર્ અપડેટ કરવાનું હોય 
તો ફક્ટ્ત એડે્રસ ચેક બોક્ષને ર્ પસંદ કરવું ર્ોઈએ. 

 જ્યા ંણનવાસી “બાયોમરેરક અપવાદ” ધરાવતો હોય ત્યા ંઆધાર ક્ટ્લાયન્ટ પર દરકે નોંધિીમાથંી ણનરીક્ષક ે“સાઈન-ઓફ” 
કરવુ ંર્રૂરી છે. 

 ણનરીક્ષકે એ અવશ્ય સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ કે દરેક ઓપરેટર જાિે છે અને નોંધિીના ડેટાની ણનવાસીની મૂલયાકંન દરણમયાન 
મથક િાતે મૂલયાંકન થનારા મહત્વપિૂવ મુદ્દાઓની મુરરત નકલ ધરાવે છે. 

 ણનરીક્ષકે એ અવશ્ય સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ કે દરેક નોંધિી/અપડેટ માટે ણનવાસી પાસેથી લેવામાં આવેલ ડેટાિુાં ઓપરેટર 
િંતપૂવવક મૂલયાકંન કરે છે અને ર્યારે ણનવાસી દ્વારા દિાવવવામાં આવે ત્યારે સુધારા કરે છે. 

 ણનરીક્ષક ેએ અવશ્ય સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ ક ેદરેક આધાર નોંધિી/અપડેટ બાદ ઓપરેટર તેનું/તેિીનું બાયોમેરરક સમથવન 
આપે છે. 

 ણનરીક્ષકે અવશ્ય સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ કે દરેક નોંધિી પછી સ્વીકૃણતપત્ર છાપવામાં આવે છે અને ણનવાસી દ્વારા દસ્તિત 
કરવામાં આવે છે. 

 ણનરીક્ષકે અવશ્ય સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ કે દરેક નોંધિી માટે ઓળિનો પરુાવા/સંબંધનો પરુાવો/સરનામાનો 
પુરાવો/ર્ન્મનો પુરાવો તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ અસલ દસ્તાવેર્ો તથા દસ્તિત કરલે સ્વીકૃણતપત્રને સ્કેન કરવામા ં
આવે છે. 

 રદવસ દરણમયાન મળેલ ણિક્ષિ અને સામ ેઆવેલી સમસ્યાઓના આદાનપ્રદાન માટ ેણનરીક્ષક રદવસના અતંે કેન્ર િાતે બેઠક 
યોજી િકે છે. 

 રદવસના અંતે ણનરીક્ષકે કેન્રની જાિકારી લેવી ર્ોઈએ અને પછીના રદવસે સરળ નોંધિી માટે િામીયુક્ટ્ત ઉપકરિો, હાડવવેર 
અને અન્ય સાધનોના બદલાવવા માટેની વયવસ્થા કરવી ર્ોઈએ.  

 લસરકાઓ, ફોકસ વગરની તસ્વીરો, ફક્ટ્ત આંણિક તસ્વીરો પડવી વગેરે માટે સમયાંતરે ઉપકરિોની તપાસ કરવી. અગર આવી 
કોઈ સમસ્યા ધ્યાન પર આવે તો તેની સંબંણધત નોંધિી એર્ન્સી પ્રબંધક/મુખ્ય કાયાવલયન ેજાિ કરવી અને ઉપકરિને 
બદલાવવાની ણવનંતી કરવી ર્ોઈએ. 

 તમામ ઉપકરિો અને કોમ્પ્યુટસવ બંધ કરવામાં આવયા છે તે સુનુણચચત કરવું અને દુર્વટનાને રોકવા વીર્પ્રવાહ બંધ કરવો.  
 ઉપકરિો અને અન્ય સાધનો માટે સુરક્ષાની વયવસ્થા સુણનણચચત કરવી 
 ફદવસિા અાંતિા ચોક્કસ અહેવાલો ક્લાયટિિા  માટે પસંદ કરવામા ંઆવેલા સમયાવણધ પુરતા ક્ટ્લાયન્ટ પર ચોક્ટ્કસ એન્ડ 

ઓફ ડે ણવવરિો ઉપલબ્ધ છે. કેન્ર િાતે રોર્બરોર્ના કામકાર્નું સંચાલન કરવામાં આ ણવવરિોનો ણનરીક્ષક ઉપયોગ કરી 
િકે છે. 

 ણનરીક્ષક ે અવશ્ય સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ કે આધાર નોંધિી/અપડેટની કામગીરી દરણમયાન કેન્ર િાતેના કમવચારીગિ 
આચારનીણતના સવોચ્ચ ધોરિોનું પાલન કરે છે અને ણનયત ફી ણસવાય વધારાના કોઈ નાિા માંગતા નથી. 

 આધાર નોંધિીઓ દરણમયાન એકત્ર કરવામાં આવેલ ડેટાની ગોપનીયતા અને સુરક્ષા જાળવવા માટે પિ ણનરીક્ષક ર્વાબદાર 
છે. 

 દિિોજ જીિીએસ કિવુાં જ જોઈએ 
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  કાયય અદાયગીિુાં નિિીક્ષણ 

 નોંધિી કેન્ર િાતે ણનરીક્ષિ અને પરીક્ષિની કામગીરી બજાવવામાં ણનરીક્ષક પ્રાણધકરિ/રજીસ્રારના મોનીટર સાથે સહકારથી 
કામ કરે છે અને તેની/તેિીની શે્રષ્ઠ જાિકારી મુર્બ તેમના સવાલોના ર્વાબો આપે છે. અદાયગી દરણમયાન ણનરીક્ષકની 
ણવગતોની નોંધ કરવામા ંઆવે છે અને    કામગીરીના ણનરીક્ષિ પત્રક પર દસ્તિત કરે છે 

 સુિિવાઈઝિ ખાતિી કિ ેછે ક ેિોંધણી કામગીિી અિે ડેિાિી ગુણવત્તામાાં સતત સુધાિણા માિ ેપ્રફક્રયામાાં ઓફડિ પ્રનતસાદ, 
જો કોઈ હોય તો સમાનવષ્ટ થયેલ છે 

 
 ઓપરેટર કોિ છે અને તેની/તેિીની લાયકાતો િું િું છે? 

નોંધિી મથક િાતે નોંધિીની કામગીરી કરવા માટે નોંધિી એર્ન્સી દ્વારા ઓપરટેરને 
નોકરીએ રાિવામાં આવે છે. 
આ ભણૂમકા માટ ેલાયક થવા માટ ેવયણક્ટ્ત નીચનેા માપદડંો ધરાવતી હોવી ર્ોઈએ: 

 યુઆઈડીએઆઈ દ્વાિા ચલાવવામાાં આવતા આધાિ સેવા કેટર માિ,ે 
વ્યનક્તએ ૧૦ + ૨ િાસ કિલે હોવા જોઈએ તથા સ્િાતક હોય તે ઇચ્છિીય 
છે  

 વયણક્ટ્તની વય ૧૮ વરસ કે તેથી વધુ હોવી ર્ોઈએ. 

 વયણક્ટ્તએ ૧૦+૨ પાસ કરેલ હોવા ર્ોઈએ તથા સ્નાતક હોય ત ેઇચ્છનીય છે. 

 વયણક્ટ્તની આધાર માટે નોંધિી થયેલી હોવી ર્ોઈએ અને તેનો/તેિીનો આધાર ક્રમાંક તૈયાર થયો હોવો ર્ોઈએ. 

 વયણક્ટ્તને કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરવાની સારી જાિકારી તથા અનુભવ હોવા ર્ોઈએ અને સ્થાણનક ભાષાના કી-બોડવ તેમર્ 
રાન્સણલટરેિનને સરળતાથી જાિતી હોવી ર્ોઈએ. 

 વયણક્ટ્તએ પ્રાણધકરિ દ્વારા ણનયુક્ટ્ત કરવામા ંઆવેલ પરીક્ષિ અને પ્રમાિીકરિ એર્ન્સી પાસેથી  “ઓપરટેર પ્રમાિપત્ર” મળેવયુ ં
હોવું ર્ોઈએ. 

 નોંધ: “ઓપરટેર પ્રમાિપત્ર” મળેવવાથી વયણક્ટ્ત પ્રાણધકરિની સણૂચમા ં સમાણવષ્ટ નોંધિી એર્ન્સીઓ સાથ ે નોકરી વગર 
નોંધિી/અપડટે િરૂ કરવાન ેહક્ટ્કદાર બની ર્તી નથી 

ઓપરટેર તરીક ેકામ િરૂ કરતા પહલેાં:  

 નોંધિી િરૂ કરતા પહેલાં પ્રાણધકરિની માગવદિવક સૂચનાઓ અનુસાર વયણક્ટ્તને કોઈપિ નોંધિી એર્ન્સી 
દ્વારા કામે રાિવામા ંઆવી હોવી ર્ ર્ોઈએ અને તેને સરક્રય કરી હોવી ર્ોઈએ   

 વયણક્ટ્તએ આધાર નોંધિી/અપડેટ કાયવણવણધઓ, આધાર નોંધિી દરણમયાન ઉપયોગમાં લેવામા ં આવતા 
ણવવધ સાધનો અને ઉપકરિો અંગે કાયાવલયો/નોંધિી એર્ન્સીઓ દ્વારા ચલાવવામા આવતા પ્રણિક્ષિ 
સત્રમાં હાર્રી આપી હોવી ર્ોઈએ. 

 વયણક્ટ્તએ પ્રમાિીકરિની પરીક્ષા આપતા પહેલાં તિેે/તેિીએ પ્રાણધકરિની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ આધાર 
નોંધિી/અપડેટ અંગેની સંપિૂવ પ્રણિક્ષિ સામગ્રીનું વાંચન કયુું હોવું ર્ોઈએ. 

 વયણક્ટ્ત સ્થાણનક ભાષાના કી-બોડવ અને રાન્સલીટરિેનને સરળતાથી જાિતી હોવી ર્ોઈએ. 

 

 
ઓપરટેરનુ ંઓન-બોડીંગ 

ઓપરેટર 
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ઓિિેિિ ેતેિુાં “ઓિ િોર્ડડગ િોમય” િજુ કિવુાં જ જોઈએ અવશ્ય રરૂ્ કરવું રે્ બદલામાં આ ફોમવ ચકાસિી માટે સંબંણધત “પ્રાણધકરિના 
પ્રાદેણિક કાયાવલયો”ન ે રરૂ્ કરિે. ચકાસિી બાદ, પ્રાણધકરિના પ્રાદેણિક કાયાવલયો સંબંણધત નોંધિી એર્ન્સી સાથે ઓન બોડીંગનો 
સ્વીકાર/અસ્વીકાર કરિ ે

ત્યારબાદ, નોંધિી એર્ન્સી આધાર ક્ટ્લાયન્ટ સોફ્ટવેરમા ઓપરેટરના બાયોમેરીક્ટ્સ લંનને તેનો/તેિીનો ઉમેરો કરિે અને નોંધિીના 
મિીનને ચલાવવા માટે તેને/તેિીને યુઝર નેઈમ અને પાસવડવ આપિે. એનરોલડ યુઝર એટલે પ્રાણધકરિ િાતે યુઝરના બાયોમેરીક્ટ્સ 
ણવગતોનું ચકાસિી સફળતાપવૂવક પરૂું થઇ ગયું છે અને નોંધિી મથકે સ્થાણનક ડેટાબેઝમા સંગ્રહ કરવામાં આવેલ છે. 
 

અગત્યની આજ્ઞાઓ રે્ ઓપરટેર/ેણનરીક્ષક ેણનવાસી નોંધિી દરણમયાન અવશ્ય યાદ રાિવી 

 દરરોર્ નોંધિી િરૂ કરતી વિતે જીપીએસ કોઓડીનેટસ 
મેળવવા. 

 દરેક લોગ-ઇન વિતે કોમ્પ્યટુર પર તારીિ અને 
સમયના સેટીંગ હાલના છે તે સુણનણચચત કરવું. 

 નોંધિી કરવા માટ ેઆધાર ક્ટ્લાયન્ટમા તમારા પોતાના ઓપરટેર આઈડી વડે લોગ-ઇન કરવાનું અને ર્યારે બેઠક પરથી બહાર 
ર્તી વિતે એપ્લીકેિાનમાંથી લોગ-ઓફ કરવાનું સણુનણચચત કરવું કે રે્થી અન્ય કોઈ વયણક્ટ્ત નોંધિી માટે તમારી લોગ-ઇન 
ણવન્ડોનો ઉપયોગ કરી િકે નહી. 

 ણનવાસીને રાહત આપવા અને ડેટા લેવાનું સુગમ બનાવવા 
માટે પ્રરક્રયા પહેલાં અને પ્રરક્રયા દરણમયાન ણનવાસીને 
નોંધિી/અપડેટની પ્રરક્રયા ટૂકમાં સમજાવો.  

 મથકની ગોઠવિી પ્રાણધકરિની સૂચનાઓ મુર્બ છે એ 
સુણનણચચત કરવું. 

 ક્ટ્લાયન્ટમા આપવામાં આવેલ “આધાર સુણવધા િોધો”નો ઉપયોગ કરીને એ સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ કે પ્રથમવાર ર્ નોંધિી 
કરાવવા આવેલ ણનવાસીઓએ આધાર માટે ક્ટ્યારેય નોંધિી કરાવેલી નથી. 

 નામ, પ્રલગ, ર્ન્મતારીિ અને સરનામુ,ં મોબાઈલ 
નંબરતથા ઈમેઈલ રે્વી ર્નસાંણખ્યકીય ણવગતો અપડેટ 
કરવા માટે અપડટે ક્ટ્લાયન્ટ લાઈટનો ઉપયોગ કરો અને અન્ય 
પ્રકારના ર્નસાણંખ્યકીય/બાયોમેરરક અપડેટ માટે 
ઈસીએમપી નો ઉપયોગ કરો 

 એની િાત્રી કરો કે ણનવાસીએ ણવનંતી કરેલ 
નોંધિી/અપડેટ માટે ર્રૂરી તમામ અસલ દસ્તાવેર્ો 
ઉપલબ્ધ છે અને તે એ ર્ ણનવાસીના છે રે્ની 
નોંધિી/અપડેટ કરવાના છે.  

 નિવાસીએ તેિો મોિાઇલ િાંિિ આિવાિુાં િિજીયાત િ હોવા છતાાં સુનિનચચત કિો ક ેમોિાઇલ િાંિિ દાખલ કિવામાાં 
આવેલ છે જેથી તેિો ભનવષ્યિા સાંદેશાવ્યવહાિ ઓિીિી આધાિીત પ્રમાણીકિણ, ઓિલાઇિ આધાિ અિડેિ કિવાિી 
સુનવધા અિે આધાિ આધાફિત ઇકેવાયસી ચકાસણી કિવા માિ ેઉિયોગ કિી શકાય 

 તપાસ કરો ક ે ણનવાસીના આધાર નોંધિી/અપડેટ ફોમવનુ ં
ચકાસિી કરવામાં આવયું છે અને તે સત્યાપકના 
દસ્તિત/અંગૂઠાનું ણનિાન તેમર્ મહોર/પ્રથમાક્ષર ધરાવ ે
છે. પત્રકમા ં ણનવાસી(અરsર્દાર)ના દસ્તિત/અંગૂઠાનું 
ણનિાન અવશ્ય હોવુ ંર્ોઈએ. 

 િાત્રી કરો કે ણનવાસીઓ સુમાણહતગાર છે ક ે
તેના/તેિીના બાયોમેરીક્ટ્સનો આધાર નોંધિી/અપડેટ 
માટે ર્ ઉપયોગ કરવામાં આવિે અને અન્ય કોઈ હેતુ 
માટે ઉપયોગ કરવામાં આવિ ેનહી. 
 

 પરરચયદાતા/એચઓએફ આધારરત નોંધિીના રકસ્સામા,ં ફોમવમાં પરરચયદાતા/એચઓએફના દસ્તિત/અન્ગૂઠાનું ણનિાન 
અનુક્રમે પરરચયદાતા અને એચઓએફ માટે આપવામાં આવેલ ણવભાગોમાં ભરવામાં આવેલી ણવગતો સાથે ઉપલબ્ધ હોવા 
ર્ોઈએ 

 સોફ્ટવેર ક્ટ્લાયન્ટ પર આપવામાં આવેલ સ્ક્રીન્સ મુર્બ ડેટા 
કેપ્ચરની િૃિંલામા આધાર ક્ટ્લાયન્ટ સોફ્ટવેરમા ણનવાસીનો 
ર્નસાંણખ્યકીય અને બાયોમેરરક ડેટા મેળવો, 

 ણનણચચત કરો કે નોંધિી/અપડેટ દરણમયાન ણનવાસીનો 
સ્ક્રીન સતત ચાલુ હોય અને નોંધવામાં આવી રહેલા 
ડેટાની બેવડી િરાઈ કરવા ણનવાસીને ર્િાવો અને 
સાઈન ઓફ કરતા પહેલાં ણનવાસી સાથે ર્નસાંણખ્યકીય 
ડેટાની મૂલયાકંન કરો. 
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 સ્વીકૃણતપત્ર છાપો, દસ્તિત કરો અને ણનવાસીને આપો તથા 
નોંધિીના અતંે સંમણત પર ણનવાસીના દસ્તિત મળેવો. 

 ણનણચચત કરો કે નોંધિી/અપડેટ ફોમવ, અસલ પુણષ્ટકતાવ 
દસ્તાવેર્ો અને દસ્તિત કરેલ સંમણતપત્રને 
એનરોલમેન્ટ/અપડેટ ક્ટ્લાયન્ટમા અપલોડ કરવામાં 
આવયા છે અને તમામ દસ્તાવેર્ો ણનવાસીને પરત કયાવ 
છે. 

 

સીઈએલસી ઓપરટેર એટલ ેકોિ અન ેતનેી/તિેીની લાયકાતો િુ ંિુ ંછે? 
સીઈએલસી ઓપરટેરન ે નોંધિી મથકો િાત ે નોંધિીની કામગીરી કરવા માટ ે નોંધિી 
એર્ન્સી દ્વારા નોકરીએ રાિવામાં આવે છે. એ નોંધવાનુ ં રહે છે ક ે સીઈએલસી 
ઓપરટેર ફક્ટ્ત બાળકોની ર્ નોંધિી/અપડટે કરી િક ેછે અન ેઅન્ય કોઈપિ પ્રકારની 
નોંધિી કરી િકતો નથી.   
આ ભૂણમકા માટે લાયક થવા માટે વયણક્ટ્તએ નીચેના માપદંડો પિૂવ કરવા ર્ોઈએ.: 

 વયણક્ટ્તની વય ૧૮ વરસ કે તેથી વધુ હોવી ર્ોઈએ. 

 વયણક્ટ્તએ ૧૦+૨ પાસ કરેલ હોવું ર્ોઈએ તથા સ્નાતક હોય ત ેઇચ્છનીય છે. 

 આંગિવાડી આિા વકવરના રકસ્સામા,ં ૧૦મુ પાસ કરેલ વરિીય છે 
 વયણક્ટ્તની આધાર માટે નોંધિી થયેલી હોવી ર્ોઈએ અને તેનો/તેિીનો આધાર ક્રમાંક તૈયાર થયો હોવો ર્ોઈએ. 

 વયણક્ટ્ત એન્ડ્રોઇડ ઓએસ/કોમ્પ્યુટર સાથે સ્માટવફોન ચલાવવાની પાયાની સમર્િ ધરાવતી હોવી ર્ોઈએ અને સ્થાણનક 
ભાષાના કી-બોડવ અને રાન્સલીટરિેનને સરળતાથી સમજાતી હોવી ર્ોઈએ.   

 વયણક્ટ્તએ પ્રાણધકરિ દ્વારા ણનયુક્ટ્ત કરવામાં આવલે પરીક્ષિ અને પ્રમાિીકરિ એર્ન્સી પાસેથી  “સીઈએલસીઓપરટેર 
પ્રમાિપત્ર” મળેવયું હોવુ ંર્ોઈએ. 

 નોંધ: “સીઈએલસી ઓપરટેર પ્રમાિપત્ર” મળેવવાથી વયણક્ટ્ત પ્રાણધકરિની સણૂચમા ંસમાણવષ્ટ નોંધિી એર્ન્સીઓ સાથ ે
નોકરી વગર નોંધિી/અપડટે િરૂ કરવાન ેહક્ટ્કદાર બની ર્તી નથી 

સીઈએલસી ઓપરટેર તરીક ેકામ િરૂ કરતા પહલેાં:  

 નોંધિી િરૂ કરતા પહેલાં પ્રાણધકરિની માગવદિવક સૂચનો અનુસાર વયણક્ટ્તને કોઈપિ નોંધિી એર્ન્સી દ્વારા કામ ેરાિવામાં 
આવી હોવી ર્ોઈએ તથા તેને સરક્રય કરી હોવી ર્ ર્ોઈએ.  

 વયણક્ટ્તએ બાળ નોંધિી પ્રરક્રયા અને બાળ નોંધિી દરણમયાન વાપરતા સીઈએલસી ટેબલેટ અંગે પ્રાદેણિક કાયાવલયો/નોંધિી 
એર્ન્સીઓ દ્વારા ચલાવવામા આવતા પ્રણિક્ષિ સત્રમાં હાર્રી આપી હોવી ર્ોઈએ  

 વયણક્ટ્તએ પ્રમાિીકરિની પરીક્ષા આપતા પહેલાં પ્રાણધકરિની વબેસાઈટ પર ઉપલબ્ધ બાળ નોંધિી અંગેની સંપૂિવ પ્રણિક્ષિ 
સામગ્રીનું વાંચન કયુું હોવું ર્ોઈએ. 

 સીઈએલસી ઓપરટેર ેનોંધિી એર્ન્સીન ેર્રૂરી દસ્તાવેર્ો સાથે  તેનું/તિેીનું “ઓન બોડીંગ ફોમવ” અવશ્ય રરૂ્ કરવું રે્ 
બદલામાં આ ફોમવ ચકાસિી માટે સંબંણધત “યુઆઈડીએઆઈ ના પ્રાદેણિક કાયાવલયો”ને રરૂ્ કરિે. ચકાસિી બાદ, 
પ્રાણધકરિના પ્રાદેણિક કાયાવલયો સંબંણધત નોંધિી એર્ન્સી સાથે ઓન બોડીંગનો સ્વીકાર/અસ્વીકાર કરિે  

 ત્યારબાદ નોંધિી એર્ન્સી આધાર ક્ટ્લાયન્ટ સોફ્ટવેરમાં સીઈએલસી ઓપરેટરના બાયોમેરીક્ટ્સ લઈને તેનો/તેિીનો ઉમેરો 
કરિે અને તેને/તેિીને સીઈએલસી ટેબલેટ ઓપરટે કરવા માટે યુઝર નેઈમ અને પાસવડવ આપિે. 

 એનરોલડ યુઝર એટલે યુઆઈડીએઆઈ િાત ેયુઝરના બાયોમેરીક્ટ્સ ણવગતોનું ચકાસિી સફળતાપૂવવક પૂરું થઇ ગયું છે અને 
નોંધિી મથકે સ્થાણનક ડેટાબેઝમા સંગ્રહ કરવામાં આવેલ છે. 
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સત્યાપક એટલ ેકોિ અન ેતનેી/તિેીની ર્વાબદારી િુ ંછે? 

 ર્યારે ણનવાસી નોંધિી કેન્ર િાતે આધાર માટે નોંધિી કરાવવા આવે છે ત્યારે ણનવાસી રે્ દસ્તાવરે્ો આપે છે તેમાથંી 
ર્નસાંણખ્યકીય માણહતીની નોંધ કરવામા ંઆવે છે. 

 ણનવાસી દ્વારા રરૂ્ કરવામાં આવેલા દસ્તાવરે્ોના પ્રમાિીકરિનું ચકાસિી દસ્તાવેર્ોનું ચકાસિી કરવાને અણધકતૃ અણધકારી 
દ્વારા કરવામાં આવે છે. 

 અગર દસ્તાવેર્ોની ચકાસિી માટે અગર રજીસ્રાર સેવાપ્રવૃત અણધકારીઓને ફાળવવાને અસમથવ હોય તો આવી ચકાસિીની 

કાયવણવણધથી સુપરરણચત સેવાણનવૃત સરકારી અણધકારીઓની સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો ર્ોઈએ. 

 (સિસ્ત્ર દળો અને સીપીએમએફ સણહત) સરકારમાંથી અને બેંકો સણહત જાહેર ક્ષેત્રના એકમોમાંથી ગુ્રપ “સી”/વગવ ૩ના 

કમવચારીઓની રેન્કથી નીચા નહી એવા કોઈપિ સેવાપ્રવૃત/સેવાણનવૃત અણધકારીઓને સત્યાપક તરીકે કામ ેરાિવાની છોત આપી 

િકાિે. મોટા િહેરો અને મેરો રે્વા ણવસ્તારો જ્યાં રજીસ્રાર આવા સેવાણનવૃત/સેવાપ્રવતૃ અણધકારીઓની સેવાઓ મેળવવાને 

અસમથવ હોય ત્યાં પ્રાણધકરિના પ્રાદેણિક કાયાવલયની મરૂં્રીથી સત્યાપકો પરુા પાડવા માટે બાહ્ય વયાપારીની સેવા લઇ િકાય છે . 

 સત્યાપકો, નોંધિી એર્ન્સી તરીકે ભાડે રાિવામાં આવેલ હોય એ ર્ વયાપારીમાંથી ના હોવા ર્ોઈએ. રજીસ્રારે એ સુણનણચચત 

કરવું ર્રૂરી છે ક ેસત્યાપકોને ક્ષેત્રમાં મુકતા પહેલા ંયોગ્ય પ્રણિક્ષિ આપવામા ંઆવેલ છે. અગર અને જ્યાં ર્રૂરી હોય  તો અને 

ત્યાં કેન્રમાં રજીસ્રાર એક કરતા વધારે સત્યાપકોની ણનમણુંક કરી િકે છે. 

 નોંધિી િરૂ કરતા પહેલાં રજીસ્રારે હોદ્દા સાથે તમામ સત્યાપકોની યાદી અણધસૂણચત કરવી ર્ોઈએ અને સંબંણધત પ્રાદેણિક 
કાયાવલયો સાથે આ યાદીનું આદાનપ્રદાન કરવું ર્ોઈએ. 

સત્યાપક ેદસ્તાવરે્ોની ચકાસિી કરતી વિત ેધ્યાનમા ંરાિવી ર્ ર્ોઈએ એવી ચકાસિી માટનેી યઆુઈએડીઆઈની માગવદિવક સચૂનાઓ 
કઈ કઈ છે? 

 િાત્રી કરો ક ેણનવાસી પાસે ચકાસિી માટે અસલ દસ્તાવરે્ો છે..  

 આધાર નોંધિી/અપડેટ માટે ણનવાસી દ્વારા રરૂ્ કરવામાં આવેલ દસ્તાવેર્ો ફક્ટ્ત યુઆઇડીએઆઈ દ્વારા મંરૂ્ર કરાયલેા 

દસ્તાવેર્ોની યાદીમા હોવા ર્ ર્ોઈએ.  

 પરરણિષ્ટ ડી મુર્બ ઓળિનો પરુાવો, સરનામાનો પુરાવો, સંબંધનો પુરાવો, ર્ન્મતારીિનો પરુાવો માટે (ફક્ટ્ત 

યુઆઇડીએઆઈની માન્ય દાસ્તાવેર્ોની યાદીમા માન્ય રાિવામાં આવેલહોય તેવા ર્) માટે અણધકારીઓ/સંસ્થાઓ દ્વારા 

આપવામાં આવતા પ્રમાિપત્ર માટે ફોમેટ છે.  

 અગર સત્યાપકોન ેબનાવતી/ફેરફાર કરાયલે દસ્તાવરે્ોની િકંા થાય તો તેઓ ચકાસિી કરવાનો ઇનકાર કરી િકે છે.સત્યાપક રરૂ્ 

કરવામાં આવલેા દસ્તાવરે્ોની ચકાસિી કરવાનો ઇનકાર કર ેતો નોંધિીના ફોમવ પર સત્યાપક ે ઇન્કારના કારિોની ટૂકમાં નોંધ 

કરવી ર્ોઈએ 

 અગર સત્યાપક ચકાસિી કરવાનો કારિો સાથે ઇન્કાર કર ેઅથવા કોઈપિ કારિોની નોંધ કયાવ વગર ણનવાસીને પરત મોકલી દે તો 

ફરરયાદ ણનવારિ માટે રજીસ્રાર દ્વારા ઉભા કરવામાં આવેલા િાસ પ્રાણધકરિનો ણનવાસી સંપકવ કરી િકે છે. 

 પીઓઆઇ,ડીઓબી, પીઓએ, પીઓઆર, સાથ ેક્રમાનુસાર નામ, ર્ન્મતારીિ, સરનામુ,ં અને સંબંધની ણવગતોનું ચકાસિી 

કરો.  

– નામ 

– પીઓઆઇ માટે ણનવાસીનું નામ અને તસ્વીર ધરાવતા દસ્તાવરે્ની ર્રૂર પડે છે.પણુષ્ટકતાવ દસ્તાવરે્ બંને ધરાવે છે તેની 

ચકાસિી કરો.  

િત્યાપક 
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– રરૂ્ કરવામાં આવલેા પીઓઆઇ દસ્તાવેર્ો પકૈી કોઈપિ દસ્તાવેર્ ણનવાસીની તસ્વીર ધરાવતો નથી તો તેનો ણવણધમાન્ય 

પીઓઆઇ તરીક ેસ્વીકાર કરવામાં આવિે નહી. ચકાસણી કિો કે આધાિરૂિ દસ્તાવેજમાાં નિવાસીિા િામ અિે િોિોગ્રાિ 

િાંિે છે 

 

િોિોગ્રાિ હસ્તાક્ષરત માટય િીઓઆઈ                  િોિોગ્રાિ વગિ માટય િીઓઆઈ 

 ણનવાસીને તેનું/તેિીનું નામ પૂછીને દસ્તાવેર્માં નામની પુણષ્ટ કરો. આ એ સુણનણચચત કરવા માટે છે કે ણનવાસી તેના પોતાના 

દસ્તાવેર્ો રરૂ્ કરે છે. 

 વયણક્ટ્તનું નામ પરુેપુરું નોંધવું ર્ોઈએ. તેમાં શ્રી, કુમારી, શ્રીમતી, મેર્ર, સેવાણનવતૃ, ડોક્ટ્ટર વગેરે રે્વા અણભવાદન િબ્દો કે 

િીષવકો નો સમાવિે થવો ર્ોઈએ નહી. 

 

ખો્ો ઉપયોગ 
(અનભવાદિ સાથે) 
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a. એ. વયણક્ટ્તનું નામ અત્યતં કાળજીપવૂવક અને સાચી રીતે લિવું એ િુબ અગત્યનું છે. ઉદાહરિ તરીક,ે પ્રણતવાદી કહેિે ક ેતેનુ ંનામ 

વી. ણવર્યન  છે ર્યારે તેનું પૂરું નામ વેંકટરમિ ણવર્યન હિે અને એ ર્ રીતે આર. કે. એ જ િીત ે. શ્રીવાસ્તવનું પૂરું નામ 

હકીકતમાં રમેિ કુમાર શ્રીવાસ્તવ હિે. એ ર્ રીત,ે મણહલા નોંધિી કરાવનાર કહેિ ેકે તેિીનું નામ કે. એસ. ક.ે દુગાવ છે ર્યાર ે

તેિીનું પૂરું નામ કલલરુી સુયાવ કનક દુગાવ હિે  તેની/તેિી પાસથેી તેના/તેિીના પ્રથમાક્ષરોના ણવસ્તરિની ચોક્ટ્કસાઈ કરો અને 

રરૂ્ કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજી પરુાવામા તેની િરી કરો.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POI 

 

ખો્ો ઉપયોગ 
(અનભવાદિ વગર) 
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બી. અગર જાહેર કરવામાં આવેલા નામ અને દસ્તાવેર્ (પીઓઆઈ)મા રહેલા નામમા તફાવત ર્ોડિી અને/અથવા પ્રથમ,મધ્ય અને 

અંણતમ નામના ક્રમ પરુતો મયાવરદત હોય તો ણનવાસી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ નામની નોંધિી કરી િકાિે.. 

સ્વીકાયય છે કમેક ેમાત્ર િામ અિકુ્રમમાાં તિાવત એ 

વોિિ આઇડીિો ઓળખિા િુિાવા તિીક ેઉિયોગ કિવામાાં આવ્યો છે 

(િીઓઆઈ)) 

 

 
િેંક િાસિકુિો સિિામાાંિા િિુાવા તિીક ેઉિયોગ કિવામાાં આવ્યો છે 

(િીઓએ) 

 

 

િામમાાં તિાવતિ ેલીધ ેસ્વીકાયય િથી 

 

વોિિ આઇડીિો ઓળખિા િુિાવા તિીક ેઉિયોગ કિવામાાં આવ્યો છે 

(િીઓઆઈ)) 

 

 

વોિિ આઇડીિો ઓળખિા િુિાવા તિીક ેઉિયોગ કિવામાાં આવ્યો 

છે (િીઓએ) 

 

 

b. અગર નોંધિી કરાવનાર દ્વારા રરૂ્ કરવામાં આવેલા બે દસ્તાવજેી પુરાવાઓમા એ ર્ નામમાં તફાવત (એટલે કે પ્રથમાક્ષરો અને 

પુરા નામ સાથે) હોય તો નોંધિી કરાવનારનું પૂરું નામ નોંધવું ર્ોઈએ..  

c. બી. ક્ટ્યારેક ણિિુઓ કે બાળકોને હજી નામ આપવામાં આવલે નહી હોય. ઇઆઇડી ફાળવવા મા્ે વ્યનિિુોં િામ 
મેળવવાિુોં મહત્વ િોોંધણી કરાવિારિ ે સમજાવીિ ે બાળક મા્ે ઈનછછત િામ જાણવાિી કોનશશ કરો. 
પીઓઆઈ માટે પુણષ્ટકતાવ દસ્તાવેર્ોની અપ્રાપ્યતાના સંર્ોગોમાં પરરચયદાતાની સહાયથી નામ નોંધવું ર્ોઈએ.. 
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ઉદાહિણ ૧ િીચે આધાિ ધાિકિા આધાિ ડેિા અિડિે િોમયિો સ્ક્રીિશોિ આિવામાાં આવલે છે. અહીં આધાિ ધાિક તેિી જિસાાંનયયફકય નવગતો તેિા 

િફિવાિિા વડા (એચઓએિ) વગિ અિડિે કિે છે. નવગતોિે અિડિે કિવા માિે મૂળભૂત દસ્તાવેજોિી ચકાસણી કિવામાાં આવશ.ે 

 

એચઓએફ વગર ચકાિણી પ્રસિયાના 

ઉદાહરણો 
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આધાિ અિડિે િોમય 

નવગતોિ ેઅિડેિ કિવા માિ,ે સાંિાંનધત િીઓઆઈ અિે િીઓિીિી ચકાસણી અવશ્ય કિવી જોઈએ. અહીં આધાિ ધાિકિી ઓળખિી 

ચકાસણી માિ ેજરૂિી કેિલાાંક મૂળભૂત દસ્તાવેજો આિવામાાં આવેલ છે. 

િાિ કાડયિો ઓળખિા િિુાવા તિીક ેઉિયોગ 

કિવામાાં આવ્યો છે (િીઓઆઈ) 

 

 
 

 

 

 

માક્સય શીિ (સિકાિી િોડય અથવા યુનિવર્શસિી દ્વાિા િાળવવામાાં આવેલ)િો 

જટમ તાિીખિા િિુાવા તિીક ેઉિયોગ કિવામાાં આવ ેછે(િીઓિી) 

 

ઉદાહિણ ૨ િીચે આધાિિી િોંધણી અથવા સુધાિા-વધાિાિુાં ઉદાહિણ આિવામાાં આવ્યુાં છે. 

 

આધાિ સધુાિા-વધાિાિુાં િોમય 
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 મૂળભૂત દસ્તાવેજોિી સાથ ેચકાસણી કિીિે આધાિ ધાિકિી નવગતોિી ચકાસણી કિવામાાં આવે છે (આ ફકસ્સામાાં જટમિુાં પ્રમાણિત્ર). 

 

જટમ તાિીખિા પ્રમાણિત્રિો જટમ તાિીખિા િિૂાવા તિીક ેઉિયોગ કિવામાાં આવ ેછે (િીઓિી) 

ઓળખિા િુિાવા તિીકેિા અટય દસ્તાવેજો: 

 િાસિોિય  

 િાિકાડય  

 વોિિ આઇડી  

 ડ્રાઇનવગ લાયસટસ  

 સિકાિી િોિો આઇડી કાડય/િીએસય ુ દ્વાિા િાળવાયલે સર્શવસ 

િોિો આઈડી કાડય  

 એિઆિઈજીએસ જોિ કાડય  

 માટય નશક્ષ્ણ સાંસ્થાિ દ્વાિા િાળવવામાાં આવેલ િોિો આઈડી 

જટમ તાિીખિાઅ અટય િુિાવા 

(િીઓિી) તિીકેિા દસ્તાવેજો: 

 િાિકાડય 

 જટમિુાં પ્રમાણિત્ર 

 િાસિોિય 

 જૂથ એ ગેઝેિેડ અનધકાિી દ્વાિા તેિા 

લેિિહેડ િિ િાળવવામાાં આવેલ જટમ 

તાિીખિુાં પ્રમાણિત્ર 

 કેટર/િાજ્ય દ્વાિા આિવામાાં આવેલ 
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 હનથયાિોિુાં લાયસટસ  ્િેશિ ચુકવણીિો હુકમ 

 

યુઆઈડીએઆઈ દ્વાિા આધાિિા િેકોડયમાાં િામ લીંગ અિે જટમ તાિીખિ ેઅિડેિ કિવા અાંગે એક અનધસૂચિા જાહેિ કિી છે. અિડેિિી 

સમ્પયયા િીચે મુજિ સૂચવવામાાં આવેલ છે:  

 જો જટમ તાિીખિી વતયમાિ નસ્થનત જાહેિ કિેલી અથવા અાંદાનજત હોય તો એ શિત ેતેવા ફકસ્સામાાં નિવાસીિા જીવિકાળ 

દિનમયાિ માત્ર એક વખત જ જટમ તાિીખિ ેઅિડેિ કિી શકાય છે  

 એક જીવિકાળ દિનમયાિ િામિ ેિે વખત અિડેિ કિી શકાય છે 

 એક જીવિકાળ દિનમયાિ લીંગિે એક વખત અિડેિ કિી શકાય છે 

 િોંધણી વખત ેઉિયોગમાાં લેવામાાં આવેલા િીઓિી દસ્તાવેજિો િિીથી આધાિમાાં િીઓિી અિડેિ કિવા માિ ેઉિયોગ કિી 

શકાતો િથી 

 જટમ તાિીખ (ડીઓિી) 

a. માંજૂિ કિેલી મયાયદા કિતાાં વધુ વખત અિડેિ કિવાિી નસ્થનતમાાં અિવાદરૂિ નસ્થનતિે હાથ ધિવા માિેિી પ્રફક્રયા કિવાિી 

િહે છે. તેિા માિ ેનિવાસીએ પ્રાદેનશક કાયાયલયિી મુલાકાત લેવાિી િહે છે.  

b. નિવાસીએ િીચે દશાયવેલા દસ્તાવેજોમાાંથી કોઈિણ એકિ ેજટમ તાિીખિા િુિાવા તિીક ેઆિવાિુાં આવશ્યક છે. 

c. જે નિવાસીએ તેમિી જટમ તાિીખિે જાહેિ કિેલી/અાંદાનજત જાહેિ કિેલી તેિ ેઅિડેિ કિવાિી નવિાંતીિી ચકાસણીિે 

જીવિકાળ દિનમયાિ એક વખત માંજૂિ કિવામાાં આવશ,ે જેમાાં મયાયદા અથવા શે્રણીમાાં િેિિાિિ ેધ્યાિમાાં લેવાશ ેિહીં.  

d. જે નિવાસીિી જટમ તાિીખિી િહેલેથી જ ચકાસણી થઈ ગયેલી છે તેિ ેઅિડેિ કિવાિી નવિાંતી કિવા માિ ેનિવાસીએ 

યુઆઈડીએઆઈિા પ્રાદેનશક કાયાયલયિી મુલાકાત લેવી આવશ્યક છે.  

e. અિવાદ સાંભાળવાિી પ્રફક્રયા દ્વાિા માંજૂિીિી મયાયદાથી વધુિુાં અિડેિ કિવાિી જરૂિ છે. આ માિ ેિહેવાસીિ ેપ્રાદેનશક 

Officeફિસિી મુલાકાત લેવાિી જરૂિ છે. 

f. નિવાસીઓએ નિધાયફિત કોઈિણ દસ્તાવેજોિે જટમ તાિીખિા િુિાવા તિીક ેસિનમિ કિવાિી િહેશે. 

g. ઘોષણા કિેલ / માટયતાપ્રાન્તથી જટમિી તાિીખમાાં િેિિાિ માિ ે િહેવાસીઓ િાસેથી અિડેિ નવિાંતી, જીવિ મયાયદા 

અથવા િેિિાિિી મયાયદાિ ેધ્યાિમાાં લીધા નવિા, જીવિકાળમાાં એકવાિ માટય િહેશ.ે 
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h. ડીઓિીિા િદલાવ માિ ે િહેવાસીઓ િાસેથી પ્રા્ત અિડેિ નવિાંતી, જેમિી જટમ તાિીખ િહેલેથી ચકાસી છે, 

યુઆઈડીએઆઈિી પ્રાદેનશક કચેિીિી મુલાકાત લેવાિી જરૂિ િહેશે. 

 રહિેાકંનુ ંસરનામુ ં

એ. પીઓએ નામ અને સરનામું ધરાવે છે તેની િરાઈ કરો. સત્યાપક ેસુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ ક ેપીઓએ દસ્તાવેર્નું     

નામ પીઓઆઇ દસ્તાવેર્મા ંનામ સાથે મેળ િાય છે. અગર પીઓઆઇ અને પીઓએ દાસ્તાવેર્માં નામમાં તફાવત ફક્ટ્ત 

નામની ર્ોડિીમાં અને/અથવા પ્રથમ, મધ્ય અને અંણતમ ની િૃિંલામા હોય તો આવો તફાવત સ્વીકાયવ છે. 

બી. અગર કોઈ હોય તો, “કેર ઓફ” વયણક્ટ્તનું નામ સામાન્ય રીતે માતાણપતા અને સંતાનો સાથે રહેતા અનુક્રમે બાળકો માટ ે

અને વૃદ્ધ લોકો માટ ેલેવામાં આવતું હોય છે. અગર પ્રાપ્ય ના હોય તો આ સરનામાની લીટી િાલી છોડી દો.. 

સી. સરનામામાં ઉમેરો કરવાની છૂટ છે. મામલૂી ક્ષેત્રો રે્વા કે ર્રનો નંબર, િેરી ન., લેન નંબર, ઉમેરવાની, મુરિ સંબંણધત 

ભૂલો સુધારવાની પીનકોડ વગેરેમા નજીવા ફરેફારો/સુધારાઓ કરવાની ણનવાસીને છૂટ આપી િકાય છે.  

 

વધાિાિા સિિામા તિીકે સ્વીકાયય હોવાથી પ્રાથનમક સિિામાાંમાાં િેિિાિ થતો િથી 

આધાિ િોંધણી અથવા સુધાિા-વધાિા માિેિુાં િોમય 

 

િેંક િાસિુકિો સિિામાાંિા િુિાવા તિીકે ઉઅયોગ કિવામાાં 

આવ્યો છે (િીઓએ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

લેન્દ્ડમાકસ  ઉમેયુું 
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એ. અગર સરનામામાં ઉમેરામા ણવનતંી કરવામાં આવેલ ફેરફારો મહત્વપૂિવ હોય અને પીઓએમા નોંધવામાં આવેલ મૂળ 

સરનામાને બદલી નાિતું હોય તો ણનવાસીએ વૈકણલપક પીઓએ રરુ્ કરવું ર્રૂરી છે  અથવા પરરચયદાતા મારફત નોંધિી 

કરાવવી ર્રૂરી છે. 

સ્વીકાયય િથી કાિણ કે પ્રાથનમક સિિામાાંમાાં િેિિાિ છે 

આધાિ િોંધણી અથવા સુધાિા-વધાિા માિેિુાં િોમય 

 

 િેંક િાસિુકિો િુિાવા તિીકે ઉિયોગ કિવામાાં આવ્યો 

છે(િીઓએ) 

 
 

 સબંધંની ણવગતો: 

એ. ૫ વરસથી નાની વયના બાળકોના રકસ્સામાં, માતાણપતા કે વાલી પૈકી એક નું “નામ”  અને “આધાર ક્રમાંક”  આપવા 

ફરજીયાત છે.બાળકોની નોંધિી કરવે ત્યારે માતાણપતા/વાલીએ તઓેના આધાર પત્ર અવશ્ય રરૂ્ કરવા ર્ોઈએ (અથવા તેઓ 

તેની સાથે નોંધિી કરવી િક ેછે).   

a. બી. પુખ્તવયી વયણક્ટ્તના રકસ્સામા,ં માતાણપતા કે જીવનસાથી ણવિેની માણહતી માટ ેકોઈ ચકાસિી કરવામાં આવિે નહી. 

માત્ર આંતરરક હેતુઓ માટે ર્ તેઓની નોંધ કરવામાં આવે છે.  

 પરરવારના વડા (HoF): 

a. ચકાસિી કરો કે પીઓઆર દસ્તાવેર્ પરરવારના વડા અને પરરવારના સભ્યો વચ્ચે સંબંધ પ્રસ્થાણપત કરે છે. રે્મના  નામો 

સંબંધના દસ્તાવેર્માં નોંધવામાં આવેલા હોય તમેની ર્ સંબંધના દસ્તાવેર્ (પીઓઆર)ના આધાર ેનોંધિી કરી િકાિ.ે 

b. ર્યાર ેર્યારે પરરવારના સભ્યની નોંધિી કરવામાં આવ ેત્યારે ત્યાર ેપરરવારના વડાએ પરરવારના સભ્ય સાથે અવશ્ય ર્વું 

ર્ોઈએ. 

c. એચઓએફ આધારરત ચકાસિીના રકસ્સામા,ં સત્યાપક ેનોંધિી/અપડેટ ફોમવમા એચઓએફ ણવગતોની િરાઈ કરવી ર્ 

ર્ોઈએ. ફોમવમાં એચઓએફનું નામ અને આધાર ક્રમાંકનું  આધાર પત્ર સાથે ચકાસિી કરવું ર્ોઈએ. 

 d. સુણનણચચત કરો કે એચઓએફ આધારરત નોંધિીના રકસ્સામાં, ફોમવમાં દિાવવલેી સંબંધોની ણવગતો ફક્ટ્ત એચઓએફની    ર્ 

હોય. 

 

ઘર િોંબરમાોં ફેરફાર 

થયો છે 
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 મોિાઇલ િાંિિ અિે ઇમેઇલ એડે્રસ:  

a. ઓિીિી દ્વાિા ઇકેવાયસી કિવા માિ ેમોિાઇલ િાંિિિા મહત્વ અાંગે સલાહ આિો અિે સુનિનચચત કિો કે નિવાસી 

તેિો/તેણીિો મોિાઇલ િાંિિ આિે છે જો કે તે િિજીયાત િથી.  

b. તેમજ નિવાસીિ ેમાત્ર એક વધાિાિી સુિક્ષા ઉમેિવાિા હેતુથી તેિુાં/તેણીિુાં ઇમેઇલ એડે્રસ આિવાિી સલાહ આઓ જેથી 

જો િધાાં જ િકાિિા પ્રમાણીકિણ નિષ્િળ જાય તો તેવી નસ્થનત માિ ેઅિે નિવાસી સાથ ેઇમેઇલ દ્વાિા જાણકાિી િણ 

મોકલી શકાય.  

c. નિવાસીિ ેજાણ કિો કે મોિાઇલ િાંિિિ ેમાત્ર આધાિ િોંધણી કેટર િિ જ અિડેિ કિી શકાય છે અિે તે ઓિલાઇિ થઈ 

શકશ ેિહીં. 

 

 

દસ્તાવરે્ો વગરના ણનવાસીઓની આધારમા ંનોંધિી કવેીરીત ેકરવામા ંઆવ ેછે?  

a. નોંધિીના સમયે મહત્વના ર્નસાંણખ્યકીય ડેટાનું યોગ્યરીતે ચકાસિી      કરવામા ં
આવે તે ર્રૂરી છે. ઓળિના પુરાવા (પીઓઆઇ) અને સરનામાના પરુાવા (પીઓએ) 
તરીક ેમાન્ય દસ્તાવરે્ો પૈકી કોઈપિ દસ્તાવેર્ ણનવાસીઓ લાવી િકે છે..  

b. અગર ણનવાસી ઓળિનો પુરાવો કે સરનામાનો પુરાવો આપવાને અસમથવ છે તો 
તેઓની નોંધિી પૂવવ-ણનયુક્ટ્ત “પરરચયદાતા” મારફત કરી િકાય છે. પૂવવ-ણનયુક્ટ્ત 
પરરચયદાતાન ે રજીસ્રાર કે પ્રાદેણિક કાયાવલયો દ્વારા નકી કરવામાં આવે છે તથા 
અણધસૂણચત કરવામાં આવે છે. 

c. પરરચયદાતા એ એવી વયણક્ટ્ત છે રે્ કોઈપિ પીઓએ/પીઓઆઇ ધરાવતા ના હોય 
તેવા ણનવાસીની ઓળિ આપવા માટે  રજીસ્રાર દ્વારા અણધકૃત હોય છે.આ ઓળિનો 
મતલબ ણનવાસીને ચારરત્ર્યનું પ્રમાિપત્ર આપવું એવો નથી.  

પરરચયદાતા એટલ ેકોિ? 

એ. પરરચયદાતાઓ રજીસ્રાર દ્વારા ણનધાવરરત અને યુઆઇડીએઆઈના સીઆઈડીઆરમા “પરરચયદાતાઓ” તરીકે નોંધવામાં આવેલી 

વયણક્ટ્તઓ હોય છે (દા.ત. રજીસ્રાર ના કમવચારીઓ, સ્થાણનક સસં્થાના ચૂંટાયેલા સભ્યો, સ્થાણનક વહીવટી સંસ્થાના સભ્યો, ટપાલી, 
પ્રભાવકો રે્વા કે ણિક્ષકો, આરોગ્ય સેવકો અને તબીબો, આંગિવાડી/આિા કાયવકરો, સ્થાણનક એનજીઓના પ્રણતણનણધઓ વગેર ે 
બી. કેટલાક રકસ્સાઓમા,ં રજીસ્રાસવની સુગમતા િાતર િુદ યઆુઇડીએઆઈ પ્રાદેણિક કાયાવલય પરરચયદાતાઓનો સમુહ ણનધાવરરત કરવા  
માટેના પગલા લેિે..  

સી. પરરચયદાતા ૧૮ વરસથી વધુ વયનો હોવો ર્ોઈએ અને પરરચયદાતા ગુનાણહત ઈણતહાસ ધરાવતો નહી ર્ હોવો ર્ોઈએ.  

ડી. પરરચયદાતાઓ રજીસ્રાર સાથ ેર્ોડાયલેા હિે. સંબંણધત રજીસ્રાર દ્વારા જ્યા ંસુધી ણનધાવરરત કરવામા ંઆવેલ હિ ેત્યાં સુધી અને 
યુઆઇડીએઆઈના સીઆઈડીઆરમા ચોક્ટ્કસ રજીસ્રાર માટે “પરરચયદાતાઓ” તરીકે નોંધિી કરવામાં આવેલી હિે ત્યા ંસુધી એના એ ર્ 
પરરચયદાતાઓનો એક કરતા વધુ રજીસ્રાર દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવિે. આથી, પરરચયદાતા રજીસ્રારના અણધકારક્ષેત્રની અંદર ર્ 
લોકોની ઓળિ આપી િકાિે. ઉપરાંત, પ્રિાિનીય સીમાઓ (રાજ્ય, જીલલા સ્તર) દ્વારા રજીસ્રાર પરરચયદાતાની કામગીરીને વધારે 
સીણમત કરી િકે છે.  

પસરચયદાિા 
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પરરચયદાતાની ર્વાબદારીઓ િુ ંિુ ંછે? 

a. એ. એકવાર રજીસ્રાર પરરચયદાતાઓને પ્રદેિાનુસાર (જીલલો/રાજ્ય રે્માં પરરચયદાતા કામ કરવાને અણધકૃત હોય છે) નક્ટ્કી કરી 
નાિે પછી તે પરરચયદાતાઓને અણધસૂણચત કરિે. 

b. રજૂઆતકતાસઓએ રનજસ્ટ ર્ ાર અિે યુઆઈડીએઆઈ દ્વારા આયોનજત આધાર અવેરિેસ વકસશોપમાોં પોતાિે 
આધાર કાયસિમથી પનરનચત કરવા અિે પનરચયકતાસિી જવાબદારીઓ અિ ેજવાબદારીઓ સમજવા મા્ે 
ભાગ લેવો આવશ્યક છે. 

સી. અગર ણનધાવરરત પરરચયદાતા પરરચયદાતા તરીકે કામ કરવાને તૈયાર હોય તો આધાર નોંધિીઓને સમથવ બનાવવા માટે  તથા 
યુઆઇડીએઆઈ  અને રજીસ્રાર દ્વારા પરરચયદાતાઓ માટે ણનયત કરવામાં આવેલી માગવદિવક સૂચનાઓનું અનુસરિ કરવા માટ ે
તેિે/તેિીએ “પરરણિષ્ટ E”) તરીકે સંલગ્ન ણનયત પ્રફોમાવમા) પરરચયદાતા થવા અંગે લેણિત સંમણત  આપવાની રહેિે. 

ડી. પરરચયદાતાઓ નોંધિી થયેલા હોવા ર્રૂરીછે અને તેમિે આધાર ક્રમાકં અવશ્ય મેળવયો હોવો ર્ોઈએ તથા કાયવક્ષતે્રમાં 
ણનવાસીઓની ઓળિ આપવાનું િરૂ કરે તે પહેલાં સંમણતપત્રકમા દસ્તિત કયાવ હોવા ર્ોઈએ. 

ઈ. તેમિે સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ કે રજીસ્રારે તેઓની યુઆઇડીએઆઈ િાતે પરરચયદાતા તરીકે નોંધિી કરેલી છે અને તેઓને સરક્રય 
બનાવેલા છે. 

એફ. પરરચયદાતાઓએ નોંધિી અનુસૂણચઓ, તેઓને સોંપવામાં આવેલ ણવસ્તારમા ંનોંધિી કેન્રના સ્થળો અને કામકાર્ના કલાકો 
ણવષે પોતાની જાતને માણહતગાર રાિવી ર્ોઈએ.  

જી. તેમિ ેઅવશ્ય સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ ક ેતેમના સંપકવની માણહતી નોંધિી કેન્ર િાતે સાચી રીતે દિાવવવામાં આવી છે. અગર 
પ્રદર્પિત કરાઈ ના હોય/િોટી માણહતી હોય તો ણવગતો /સાચી માણહતી દિાવવવા નોંધિી કેન્રના ણનરીક્ષકને ર્િાવો. 

એચ. પરરચયદાતાઓ ણનવાસીઓ દ્વારા સુગમ્ય હોવા ર્ોઈએ. 

આઈ. પરરચયદાતાઓએ પરરિુદ્ધતા અને સંપિૂવતા માટે નોંધિી ફોમવમા ણનવાસીના નામ અને સરનામાની િરાઈ કરવી 
ર્ોઈએ.પરીચયદાતાએ ફોમવમા તેની/તેિીની પોતાની ણવગતો પિ તપાસવી ર્ોઈએ અને ત્યારપછી નોંધિી ફોમવમા અપાવામા ં
આવેલી ર્ગ્યાએ તેના/તેિીના દસ્તિત કરવા ર્ોઈએ/અંગૂઠાનું ણનિાન લગાવવું ર્ોઈએ. 

કે. પરીચયદાતાએ ણનવાસીના નામ અને સરનામાની ણવગતો કાળજીપૂવવક અવશ્ય તપાસવી ર્ોઈએ અને તેઓની સ્વીકણૃત/અસ્વીકણૃત 
આપવી ર્ોઈએ. 

એલ. ણનવાસીની નોંધિીની પુણષ્ટ કરવા માટે પરરચયદાતાઓએ આધાર ક્ટ્લાયન્ટ પર તેઓના બાયોમરેીક્ટ્સ આપવા પડિે. 

એમ. જ્યાં સંમણતની ણપ્રન્ટ માટે ર્રૂરી હોય ત્યાં નોંધિી માટનેી સંમણત પર પરીચયદાતાએ દસ્તિત કરવા પડિે/અંગૂઠાનું ણનિાન 
આપવું પડિે. 

એન. પરરચયદાતાઓએ તેઓ રે્મની ઓળિ આપતા હોય તે ણનવાસીની ઓળિની પુણષ્ટ અવશ્ય કરવી ર્ોઈએ. 

ઓ. પરરચયદાતાઓએ ફક્ટ્ત એવા ણનવાસીઓની ઓળિ આપવી ર્ોઈએ રે્ની પાસે ઓળિ કે સરનામાનો દસ્તાવેજી પુરાવો નથી . 

પી. પરરચયદાતા તેની પાસે આવતી દરેક વયણક્ટ્તની ઓળિ આપવાને મર્બૂર નથી. 

ક્ટ્યૂ. ણનવાસીની ઓળિ આપવા માટે પરરચયદાતા કોઈ િુલક લગાડી િક ેનહી. ર્ો ક,ે રજીસ્રાર તેમના આ કાયવ માટ ેચૂકવવાનુ ંથતુ ં
માનદ્ વેતન નક્ટ્કી કરી િકે છે.     
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પરરચયદાતાની ર્વાબદારીઓ િુ ંિુ ંછે? 

એ. નોંધિી વિતે (મૃત કે જીણવત) અન્ય વયણક્ટ્તની નકલ કરવા માટે વયણક્ટ્ત સાથે પરીચયદાતાએ સાંઠગાંઠ કરવી નહી. 

બી. વયણક્ટ્તની ર્નસાંણખ્યકીય માણહતી બદલાવીને ક ેિોટી બાયોમેરીક માણહતી આપાવા માટ ેસાંઠગાંઠ કરીને અન્ય વયણક્ટ્તની ઓળિ 
ધારિ કરવા માટ ેઆધાર ધારકને પરીચયદાતાએ કોઈ મદદ કરવી ર્ોઈએ નહી. 

સી. માગવદિવક સૂચનાઓના ઉલલંર્ન બદલ પરરચયદાતા સામે કડક કાયવવાહી કરવામાં આવિે. 
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 પ્રકરણ ૩: નોોંધણી એજન્સી અન ેનોોંધણી કર્મચારીઓનુોં ઓન-બોડડોંગ 
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પ્રકરણ ૩: નોોંધણી એજન્સી અને નોોંધણી કર્મચારીઓનુોં ઓન-બોડડોંગ 
 

ઓિિોર્ડડગ િોંધણી એજટસી 
 

 

નોધિી એર્ન્સીઓએ નોંધિી મથકો માટે ઓન-બોડીંગ પ્રરક્રયામાંથી પસાર 

થવું પડિે.  

પ્રાણધકરિ રજીસ્રાસવ અને ઈએ સાથે ઓન-િોર્ડડગ પ્રરક્રયાનંુ સંકલન કરિે.  

 

 

ઓન-બોડીંગ પ્રરક્રયામાં સાથે સાથે ણનમ્નણલણિત બાબતોનો સમાવેિ થિે  

 ઈએએસ નોંધિી મથકની 

 ગોઠવિીની યોર્ના જાહેર કરિ,ે એટલ ેકે, ક્ટ્યારે અને ક્ટ્યાં કેન્રોની સ્થાપના 

કરવામાં આવિે. 

• ઈએએસ એ પિ દિાવવિે કે તેઓ પાસ ેપ્રમાણિત અને સરક્રય ઓપરેટરો, 
ર્રૂરી મિીનો અને હાડવવેર કામ પર ગોઠવવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 

EAs એ પણ દશાસવશ ેકે િોોંધણી કેન્દ્રિી દેખરખે મા્ે તેમિી પાસ ેજરૂરી 
માળખા છે 

 

 

ઈએ રજીસ્રાર સાથે રોલ-ઓઉટ યોર્ના  તથા મિીનની ગોઠવિી તૈયાર કરિ ે

અને પ્રાણધકરિ કાયાવલયો/નોડલ અણધકારી સાથે આદાનપ્રદાન કરિે રે્ઓ 

ગોઠવિીની યોર્નાને મંરુ્રી આપિે. 
 

 

ઈએએસ એ સુણનણચચત કરવાનંુ છે કે તેમના ઈએ કોડ હેઠળ 

કામ કરતા સવવ ઓપરેટિો/ણનરીક્ષકો ઓપરેટર ણસન્ક અને પેકેટ 

ણસન્ક અદા કરે છે. 

સૂણચત કરવામાં આવેલી રિકવન્સી મુર્બ સીન્કીંગ પ્રરક્રયા પૂરી થઇ ર્િે એટલે સરક્રય મથકોની 

સૂચી યુઆઇડીએઆઈના અપોઈન્ટમેન્ટ પોટવલ પર દેિાવાનંુ િરુ થઇ ર્િે.  
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િોંધણી કમયચાિીઓિુાં ઓિિોર્ડડગ 
 

 

 

 

1. પ્રાણધકરિ દ્વારા ણનયુક્ટ્ત કરવામાં આવલે ટસે્ટીંગ એન્ડ સટીફીકેિન 

એર્ન્સી દ્વારા નોંધિી કમવચારીઓને યથાયોગ્ય રીતે પ્રમાણિત 

કરાવવાના રહેિે. 

 2. માન્ય પ્રમાિપત્ર મેળવયા પછી નોંધિી કમવચારીએ ઓન-બોડીંગ ફોમવ 

ભરવું પડિ ેતથા તેના ચકાસિી/સરક્રયકરિ માટે તેને નોંધિી એર્ન્સી 
મારફત પ્રાણધકરિના ક્ષેત્રીય કાયાવલય િાતે ર્મા કરાવવાનંુ રહેિે. 

 

 

 

 

3. કોઈપિ યુઝરના ઓન-બોડીંગ પૂવ,ે યુઝરની ઓળિપત્રોની ફાઈલ 

ડાઉનલોડ કરવામાં આવિે અને તેને નોધિીની એપ્લીકેિનમાં લઇ 
ર્વામાં આવિ.ે  

 
4 .  ઓન-બોડીંગ દરણમયાન, નોંધિી કમવચારીઓના બાયોમેરરક્ટ્સનો 

પ્રમાિીકરિ બાદ એનરોલમેન્ટ ક્ટ્લાયન્ટમા સંગ્રહ કરવામાં આવ ેછે. 

 

 

 

 

૫. ક્ટ્લાયન્ટ એ પિ સુણનણચચત કરે છે કે ફરર્મોકુફ કરાયેલ ઓપરેટરો માટેનો 

માસ્ટર ડેટા ડાઉનલોડ થઇ ગયા બાદ આવા ઓપરેટરો તે પછી નોંધિી કે 
ઓન-બોડવ કરી િકતા નથી.    . 

 5. ૬. ઓન-બોડીંગ સમય ેણસ્થણત: 

 ઓન-બોડવ(નોંધિીકતૃ) યઝુર:યુઝરની બાયોમેરરક ણવગતોને 

સફળતાપવૂવક પૂિવ કરી લવેામાં આવે છે અને તેને સ્થાણનક ડટેાબેઝમાં 
સંગ્રહ કરવામાં આવે છે.   

 ણબન નોંધિીકતૃ: યુઝરની બાયોમેરરક ણવગતોનંુ ચકાસિી સફળતાપૂવવક 

પૂિવ કરાયું નથી અને તેને સ્થાણનક ડેટાબેઝમાં સંગ્રહ કરવામાં આવયો 
નથી. 
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૭. નોંધિી કમવચારીઓ તેમના ડફગરણપ્રન્્સ(ડાબી આંગળીઓ, ર્મિી 

આંગળીઓ અને બંને અંગુઠાઓ) આપિે. 
 ર્યારે બયોમતે્રીકની ગુિવિા સીમાથી ઉપર હિે ત્યારે પાસ થયાનંુ 

ઈન્ડીકેટર યુઝરને બતાવવામાં આવિે. 
 બાયોમેરરક મેળવવા અને અપેણક્ષત સીમા પાસ કરવા માટ ે યુઝરને 

અમયાવરદત પ્રયાસો મળિે. 

 ૮. એકવાર બાયોમેરરક મળેવી લેવામાં આવ ેએટલ ેતેના પ્રમાિીકરિ માટે 

યુઝર સીઆઈડીઆર સવવરને ણવનંતી મોકલે છે.  
 સવવર િાતે પ્રમાિીકરિ દરણમયાન નોંધિી કમવચારીના બાયોમેરરકની, 

નોંધિી સમય ેએ ર્ વયણક્ટ્ત દ્વારા આપવામાં આવેલા બાયોમેરરક સાથે 
તુલના કરવામાં આવે છે. 

 

 
IMPORTANT 

 ઈએ કમવચારીઓએ એ અવશ્ય સુણનણચચત કરવુ ંર્ોઈએ કે નોંધિી ડીવાઈસ હંમેિા જીપીએસ સાથે ર્ોડાયેલ હોવી ર્ ર્ોઈએ 
 ઈએ કમવચારીઓએ એ અવશ્ય સુણનણચચત કરવુ ંર્ોઈએ કે એનરોલમેન્ટ ક્ટ્લાયન્ટમા લોગ-ઇન સમયે ડીવાઈસ સંપૂિવપિે કાયવિીલ છે. 
 ઈએ કમવચારીઓએ એ અવશ્ય સુણનણચચત કરવુ ંર્ોઈએ કે દરેક નોંધિી વિતે ડીવાઈસ કોઓડીનેટસ મળેવવામાં આવ ેછે. 
 નોંધિી પેકેટમાં જીપીએસ કોઓડીનેટસ ઉપલભ્ધ ના હોય તેવી ણસ્થણતમાં, નોંધિીનો અસ્વીકાર કરવામા આવ ેછે અને ઓપરેટરનો સજાપાત્ર યાદીમાં સમાવેિ 

કરવામાં આવિ ેઅથવા ઓપરેટર/ણનરીક્ષક ણવરુદ્ધ આગળ કાનૂની કાયવવાહી કરવામાં આવિે. 

 
  

નોોંધણી સડવાઇિનુોં 

જીપીએિ સિન્ક 
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 પ્રકરણ ૪: આધાર નોોંધણી/અપડે્ પ્રરિયા 
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પ્રકરણ ૪: આધાર નોોંધણી/અપડે્ પ્રરિયા 
 
આધાર નોંધિી પ્રરક્રયામાં નોંધિી કેન્રની મુલાકાત લેવી, આધાિ િોંધણી/સધુાિા-વધાિા – િફિનશષ્ટ એિ,ભરવું, ર્નસાંણખ્યકીય અને બાયોમેરરક ડેટા લેવડાવવા, 
ઈઆઈડી (નોંધિી આઈડી) ધરાવતો સ્વીકૃણત પત્ર લેતા પહલેાં ઓળિ (પીઓઆઈ) તથા સરનામા (પીઓએ)નો,સંબંધ (પીઓઆર)નો, ર્ન્મતારીિના દસ્તાવેર્નો 

પુરાવો રરુ્ કરવાનો સમાવેિ થાય છે..  

 રે્મની પાસે ઓળિના પુરાવા તથા સરનામાના પુરાવાના દસ્તાવેર્ો  ના હોય તેવા ણનવાસી માટે નોંધિીની અન્ય પદ્ધણતઓ છે એટલ ેકે પરરચયદાતા કે 

પરરવારના વડા  આધારરત નોંધિી મારફત.. 

  આધારની નોંધિી માટેની અરજીની તારીિથી તત્કાલ પૂવેના બાર માસમા બધું મળીને એકસો બ્યાસી (૧૮૨ રદવસો) કે તેથી વધ ુરદવસો માટે ભારતમાં 

ણનવાસ કયો હોય તેવી કોઈપિ ણનવાસી વયણક્ટ્તઆધાર માટે નોંધિી કરાવવાને લાયક છે. .  

 ણનવાસીએ ફક્ટ્ત એકવાર ર્ નોંધિી કરાવણવ ર્રૂરી છે કારિ કે પ્રાણધકરિ દ્વારા સૂચવવામાં આવે નહી ત્યાં સુધી વધુ નોંધિીઓ અસ્વીકારમા પરરિમિે.  

 આધારના સર્વન માટેની પ્રતીક્ષા અવણધ સીઆઈડીઆરમા ણનવાસી ડેટા પેકેટની પ્રાણપ્ત પછી ૯૦ રદવસો સુધીની હોઈ િકે છે.   

નોંધ: એકથી વધ ુઆધાર ક્રમાંક આપવામાં આવયા હોવાના કારિો ણસવાયના અન્ય કારિોસર આધાર ક્રમાંક બાકી રહી ર્વાની ણસ્થણતમાં, ણનવાસીઓએ 

પુન:નોંધિી કરવાની રહેિે. આધાર ક્રમાંક બાકી રહી ર્વાના કારિો પરરણિષ્ટ-જીમા આપવામા આવેલા છે. 
 

નોંધિીના પ્રકારો 
 

દસ્તાવરે્ –આધારરત 

નોંધિી 

 

 ઓળિનો પુરાવો(પીઓઆઈ) - ફરજીયાત 
 સરનામાનો પુરાવો(પીઓએ) - ફરજીયાત 
 ર્ન્મતારીિ(ડીઓબી) - વૈકણલપક  

પરરચયદાતા-આધારરત 

નોંધિી 

 

પરરચયદાતાઓમાં સમાણવષ્ટ છે: 
 રજીસ્રારના પોતાના કમવચારીઓ 
 ચંૂટાયેલા સ્થાણનક સંસ્થાના સભ્યો 
 સ્થાણનક વહીવટી સંસ્થાઓના સભ્યો 
 ટપાલી 
 પ્રભાવકો રે્વા કે ણિક્ષકો 
 સ્વાસ્્ય કાયવકરો 
 તબીબો 
 આંગિવાડી/આિા કાયવકરો 
 સ્થાણનક એનજીઓના પ્રણતણનણધઓ 

િફિચયદાતા-આધાફિત િોંધણી દિનમયાિ લેવામાાં આવેલી માનહતી: 

 પરરચયદાતાનંુ નામ 
 પરરચયદાતાનો આધાર ક્રમાંક 
 પરરચયદાતાની બાયોમેરરક માણહતીની એક પદ્ધણત 
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પરરવારના વડા-આધારરત 

નોંધિી 

 

 પરરવારના વડાનંુ નામ 

 ણનવાસી અને એચઓએફના સંબધં(પીઓઆર)નો પુરાવો 

 પરરવારના વડાનો આધાર ક્રમાંક 

 નોંધિી વિતે પરરવારના વડાનંુ બાયોમેરરક સમથવન 

બાળ નોંધિી (પાચં વરસની 

વયથી નાના) 
 

બાળકનંુ સરનામું અિે મોિાઇલ િાંિિ સંલગ્ન માતાણપતા/વાલીિા હિે એ ર્ 

રહેિે  

 ર્ન્મતારીિનો પુરાવો  

 સંબંધનો પુરાવો (માતાણપતા અને બાળક)  

 કોઈપિ એક માતાણપતાનંુ અથવા વાલીનંુ નોંધિી આઈડી અથવા આધાર 

ક્રમાંક, માતાણપતા બંને જીણવત હોય તો માતાનંુ  

 નોંધિી વિતે માતાણપતા પૈકી કોઈપિ એકના બાયોમેરરકનંુ સમથવન  

 બાળકનંુ સરનામું સલંગ્ન માતાણપતા/વાલીનંુ હિે એ ર્ રહેિ ે 

િોંધ: 

 િાળક અિે માતાનિતા/વાલીિા સિિામાાંમાાં એક જ સમય ેિેિિાિ અથવા 

અિડેિ કિી શકાશ ેિહીં 

 િાળકિી િોંધણી કિાવતાાં િહેલાાં એિા માતાનિતા/ વાલીએ તેિા/ 

તેણીિા સિિામાાંિે અિડેિ કિાવવુાં જ જોઈએ 

 તે/તેણી આધાિ મેળવી લ ે ત્યાિિાદ, માતાનિતા/ વાલીિા આધાિિો 

ઉિયોગ કિીિે એ િાળકિી િોંધણી કિાવી શકાય છે 

 

પરરણિષ્ટ જીમાં ણનયત કરવામાં આવયા મુર્બ માન્ય દસ્તાવરે્ોની યાદી 

 

સણુવધા િલુક  ૫/ ૧૫ વરસની વય પ્રાપ્ત કયાવ બાદ બાળક માટ ેનવેસરથી નોંધિી અને ફરજીયાત બાયોમેરરક અપડેટ ણન િલુક છે. આવી કામકાર્ માટે 

પૈસાની માંગિી કરનાર ઓપરેટર/ણનરીક્ષકને સજાપાત્ર યાદીમાં મુકવામાં આવિે અને તેમની ણવરુદ્ધ આગળ કાનૂની કાયવવાહી કરવામાં આવિે. ણનવાસી 

પાસેથી લઇ િકાય તેવા િુલકની સપંૂિવ ણવગતો પરરણિષ્ટ આઈમા આપવામાં આવલે છે. 
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નોંધિી દરણમયાન લવેામા ંઆવલે માણહતી 
 
૫ વરસથી નાની વયના બાળકો ણસવાય તમામ વયણક્ટ્તઓ પાસેથી ર્રૂરી બાયોમેરરક માણહતી. 

 

 

 

 

 

ચહેરાની તસ્વીર  તમામ દસ આંગળીઓ  બંને કીકીઓનંુ સ્કેન 
 

બાયોમેરરક માણહતી રે્વી કે- તમામ દસ આંગળીઓ અને આંિની કીકી ની ૫ વરસથી નાની વયના બાળકો માટે ર્રૂરી નથી. ૫ વરસથી નાની વયના બાળકો માટે 

ચહેરાની તસ્વીર લેવામાં આવ ેછે. 

ર્નસાંણખ્યકીયમાણહતીમાં જાણત,ધમવ,વિવ,ર્નજાણત,વંિીયતા,ભાષા,ણનવાસીના હક્ટ્કદારી, આવકના 

અણભલેિ કે તબીબી ઈણતહાસનો સમાવેિ થિ ેનહી. 

 બાયોમેરરક અપવાદો જેમ કે આંગળી ન હોવી/આંિ ન હોવી એવા ણનવાસીની નોંધિી માટે ણનમ્નણલણિત માનહતી મેળવવાની ર્રૂર રહેશ:ે 

 સંપૂિવ ર્નસાંણખ્યકીય માણહતી 

 એક કીકી, અગર બંને કીકીઓ મળેવવાનંુ િક્ટ્ય ન હોય તો  

 આંગળીઓ ન હોય તો બાકી રહેલી આંગળીઓની આંગળીની છાપ  

 અપવાદરૂપ ફોટોગ્રાફ 
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 આધાિ સજયિ/ અિડશેિિા ચિણો 

 
 
 
 

 

ચરિ ૧: નોંધિી/અપડટે 
 

પ્રાણધકરિ દ્વારા આપવામાં આવેલ સોફ્ટવેરનો 

ઉપયોગ કરીને નોંધિી એર્ન્સીઓ નોંધિી/અપડેટ 

પેકેટને સીઆઈડીઆરમા અપલોડ કરિે. 

ચરિ ૨:સીઆઈડીઆર િાત ેઆધાર પ્રરક્રયા 
 

નોંધિી એર્ન્સી તરફથી પ્રાપ્ત નોંધિી/અપડેટ 

ડેટાને યુઆઈડીએઆઈ સંસાણધત કરિે. 
 

ચરિ ૩: અસ્વીકાર 
 

ડુપ્લીકેટ નોંધિી, ગુિવિા કે અન્ય કોઈપિ ટેકનીકલ 

કારિોસર નોંધિી/અપડેટની ણવનંતીનો પ્રાણધકરિ 

અસ્વીકાર કરી િકે છે. 
ચરિ ૪: અ-નકલીકરિ/પરીક્ષિ 
 

પ્રાણધકરિ દ્વારા ણનધાવરરત અ-નકલીકરિ અને 

અન્ય ગુિવિા પરીક્ષિો કયાવ બાદ, પ્રાણધકરિ 

આધાર ક્રમાંકનંુ સર્વન કરે છે/અપડેટ કરે છે. 

ચરિ ૬: સધુારા અથવા અપડટે 

 આધાર પત્ર કે ઈ-આધારમાં ણનર્દદષ્ટ માણહતીમાં કોઈ ભૂલ હોય તેવી 

ણસ્થણતમાં ણનવાસી ૧૯૪૭ પર કોલ કરીને કે 

help@uidai.gov.in ને લિીને પ્રાણધકરિનો સંપકવ કરી િકે છે. 
 પ્રાણધકરિ દ્વારા ણનધાવરરત આધાર અપડેટ પ્રરક્રયાનંુ અનુસરિ કરીને 

પિ ણનવાસી અપડેટની માંગિી કરી િકે છે. 

ચરિ ૫: આધાર ક્રમાકંનુ ંણવતરિ 
 
 ણનવાસીને આધારની ભૌણતક સ્વરૂપ(આધાર 

પત્ર)મા જાિ કરવામાં આવે છે. 
 https://resident.uidai.gov.in/ પરથી 

ડાઉનલોડ કરવા માટે ઈલેક્ટ્રોણનક 

સ્વરૂપ(ઈ-આધાર) પ્રાપ્ય છે.(નોંધિીકૃત 

મોબાઈલ નંબર આવશ્યક છે) 
 એમ-આધાર એન્ડ્રોઈડ એપ્લીકેિનમા 

ડાઉનલોડ થઇ િકે છે .(નોંધિીકૃત મોબાઈલ 

નંબર આવશ્યક છે) 

Step 1: Enrolment/Update 

Step 2: Aadhaar Processing at 
CIDR 

Step 3: Rejection 

Step 4: De-duplication/Checks 

Step 5: Delivery of Aadhaar Number 

Step 6: Rectification or Update 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/
mailto:help@uidai.gov.inને
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આધાર અપડટે પ્રરક્રયા 
 
પ્રાણધકરિ દ્વારા ણનધાવરરત આધાર અપડેટ પ્રરક્રયા મારફત ણનમ્નણલણિત સંર્ોગોમાં આધાર ક્રમાંક ધારક તેની ર્નસાંણખ્યકીય માણહતી કે બાયોમેરરક માણહતીમા ફેરફાર 
કરાવવા માંગતો હિે: 

 આધાર ક્રમાંક ધારકની કોઈપિ ર્નસાંણખ્યકીય માણહતી િોટી હોય અથવા પાછળથી બદલાઈ હોય તેવી ણસ્થણતમાં, આધાર ક્રમાંક ધારક સીઆઈડીઆરમા 

તેના અણભલેિમાં આવી ર્નસાંણખ્યકીય માણહતી સધુારવા માટે પ્રાણધકરિને ણવનંતી કરિે.  

 આધાર ક્રમાંક ધારકની કોઈપિ બાયોમેરરક માણહતી ગૂમ થઇ જાય અથવા કોઈપિ કારિોસર પાછળથી બદલી જાય તેવી ણસ્થણતમાં, આધાર ક્રમાંક ધારક 

સીઆઈડીઆરમા તેના અણભલેિમાં ર્રૂરી સુધારિા કરવા માટે પ્રાણધકરિને ણવનંતી કરિે.  
 ફરજીયાત અપડેટ: બાળકો ૫ વરસની વય ધારિ કરે ત્યારે તેઓની બાયોમેરરક માણહતીને ફરજીયાત અપડેટ કરવાની રહિેે. 

  ણનણરક્રયકરિની ણસ્થણતમાં, આધાર ક્રમાંક ધારક કે ણનવાસી તેની કે તેિીની ઓળિની માણહતીને આંણિક કે સંપૂિવપિે અપડેટ કરવાને અપેણક્ષત છે. 

  ણનવાણસની સંમણત કે માંગિી વગર કેન્રીય ઓળિ ડેટા સંગ્રહ (સેન્રલ આઇડણેન્ટટીઝ ડેટા રીપોઝીટરી)મા તેની કોઈ માણહતીને સુધારવામાં/અપડેટ કરવામાં 
આવિે નહી. આધાર ક્રમાંકના ણનણરક્રયકરિ માટેના કારિો પરરણિષ્ટ જેમાં ણનર્દદષ્ટ કરવામાં આવયા છે. 

 

અપડે્ સના પ્રકાર 

નોંધિી કને્રની મલુાકાત 

લવેી 

 

 કોઈપિ આધાર કેન્ર િાતે ઓપરેટર અને/અથવા ણનરીક્ષકની સહાયથી. 
આધાર અપડેટ રીક્ટ્વેસ્ટ ફોમવ પરરણિષ્ટ કમેાં ણનર્દદષ્ટ કરવામાં આવેલ છે. 

 https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx િિ િોંધણી 
કેટરોિી સૂચી ઉિલબ્ધ છે. 

 એક િવી સુનવધા ઉમેિવામાાં આવી છે જેિા દ્વાિા નિવાસી ઓિલાઇિ એક 
એિોઇટિમેટિ િુક કિી શકે છે 

 નલક: https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx 

ઓનલાઈન પદ્ધણત 

 

 આધાર ક્રમાંક અને નોંધિીકૃત મોબાઈલ નંબર રરૂ્ કરીને  તથા સમથવન કરતા 

દસ્તાવેર્ો અપલોડ કરીને એસએસયુપી પોટવલ મારફત ણનવાસીના 

સરનામાને ઓનલાઈન અપડટે કરી િકાય છે.  

 નોંધિીકૃત મોબાઈલ નંબર પર મોકલાવવામાં આવેલ વન-ટાઇમ 

પાસવડવ(ઓટીપી) મારફત પ્રમાિીકરિ કરવામાં આવિે. 

 https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home િિ એસએસયુિી 

િોિયલ ઉિલબ્ધ છે. 

 અપડેટની ણસ્થણત જાિવા માટે ણનવાસીને અપડટે આઈડી આપવામાં આવિે, અને સંસાણધત આધાર પત્ર ણનવાસીને ભૌણતક કે ઈલેક્ટ્રોણનક સ્વરૂપમાં 

ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવિે. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/
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 પ્રકરણ ૫: રનવાસીની જનસાોંરયયકીય અને બાયોરે્ર ર્ ક રવગતો રે્ળવવી તથા 
એનરોલરે્ન્ /અપડે્ ક્લાયન્્સનો ઉપયોગ 
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પ્રકરણ ૫: રનવાસીની જનસાોંરયયકીય અન ેબાયોર્ેર ર્ક રવગતો ર્ળેવવી તથા એનરોલર્ને્્ /અપડે્ ક્લાયન્ સનો 
ઉપયોગ 

 

ર્નસાણંખ્યકીય ણવગતો નોંધવા અગં ેણવગતવાર માગવદિવક સચૂનાઓ 
 

એ. ચકાસિીકૃત નોંધિી/અપડેટ ફોમવમાંથી ણનવાસીની ર્નસાંણખ્યકીય ણવગતો નોંધો.  

બી. આધાર અપડેટના રકસ્સામાં, રે્ રફલડ્સ અપડેટ કરવાના હોય એ ર્ રફલડ્સ અંરકત કરવા અને ભરવા ર્ોઈએ. 

સી. સુણનણચચત કરો કે ણનવાસીએ ફોમવમાં તેનો/તેિીનો મોબાઈલ નંબર આપલેો છે. આ ઉપરાંત, પરત થયલેા પત્રોની રે્મ, અગર ર્રૂર પડ ેતો યઆુઈડીએઆઈ 

ણનવાસીનો સંપકવ કરી િકે એ માટે ણનવાસીને ઈ-મેઈલ આઈડી આપવાને પ્રોત્સાણહત કરો.  

ડી. ર્નસાંણખ્યકીય ણવગતો મેળવતી વિતે ડટેા ઇસ્થેટીક્ટ્સ પ્રત્યે ધ્યાન આપો. ણવગતો મેળવતી વિતે િાલી ર્ગ્યાઓ, ણવરામણચહ્નો, મોટા (કેણપટલ) અને 

નાિા (સ્મોલ) અક્ષરોના અનુણચત ઉપયોગથી દૂર રહો. 

ઈ. ણબન-સંસદીય ભાષાના ઉપયોગ કરવાથી તથા રાન્સલીટરેિનની ભૂલો કરવાથી દૂર રહો. 

એફ. ણનવાસી દ્વારા કોઈ ણવગતો આપવામાં આવેલ ન હોય એવા મરણર્યાત રફલડ્સને િાલી છોડી દો. ણનવાસીએ માણહતી આપેલી ન હોય એવા ફીલડ્સમાં 

એન/એ, એનએ વગેરે લિવુ ંનહી.   

જી. પુખ્તવયી વયણક્ટ્ત જાહેર કરવાની ણસ્થણતમાં ન હોય અથવા જાહેર કરવા માંગતી ન હોય તેવી ણસ્થણતમાં  ૫ વરસથી વધુ વયના ણનવાસી માટે, 

ણપતા/માતા/પણત/પત્ની/વાલીના રફલડ ભરવાનંુ ફરજીયાત નથી. “ણનવાસી સાથે સંબધં”માં “આપલે નથી” ચેકબોક્ટ્સ પસદં કરો. 

એચ. ૫ વરસથી નાની વયના બાળકોના રકસ્સામાં, માતાણપતા પૈકી કોઈ એકના કે વાલીના નામ અને આધાર ક્રમાંક ફરજીયાત નોંધવામાં આવિે.  

આઈ. “માતાણપતાના નામ”  સામે ફક્ટ્ત ણપતાનંુ નામ નોંધવુ ંફરજીયાત નથી. અગર માતાણપતા દ્વારા એવી ઈચ્છા રાિવામાં આવ ેતો “માતાણપતા/વાલીના નામ” 

નામ તરીકે માત્ર માતાનંુ નામ નોંધી િકાિે 

રે્. બાળક પહેલાં માતાણપતાની નોંધિી ફરજીયાત છે. નોંધિી વિતે અગર બાળકના ણપતા/માતા/વાલીએ નોંધિી કરાવેલી ન હોય અથવા આધાર ક્રમાંક 

ધરાવતા ના હોય તો એ બાળકની નોંધિી કરી િકાિે નહી. 

કે. પરરવારના વડા આધારરત ચકાસિી માટ,ે એચઓએફનો આધાર ક્રમાંક અને એચઓએફ સાથે પરરવારના સભ્યના સંબધંની ણવગતોની ફરજીયાત નોંધ કરવાની 

રહેિે.  
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ઓિીએ ક્લાયટિ ઇિસ્િોલ કિવાિા ચિણો 
 

 
 

 
નસસ્ટ્મમાોં આધાર એનરોલમેટ ક્લાયન્ટ િોંસ્કરણ 3.3.4.2.48-1 ડાઉિલોડ કરો 

 
 
 
 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/


 
 

ઇકોસિસ્ટમ પાટટનિટ (રસિસ્ટરિટ / નોોંધણી એિન્િીઓ (ઇએ)) / િુપરવાઈઝિટ / વેસરફાયિટ / પસરચયકારો માટે હેન્ડબુક 

help@uidai.gov.in  https://uidai.gov.in/                    Toll free: 1947   

 

     Page 51 

 
 

 
 

 

ડાઉિલોડ થયેલી ફાઇલિ ેપસોંદ કરીિ ેતેિા પર રાઇ્ નલલક કરો.  

ફાઇલોિ ેછૂ્ી પાડવા મા્ે મેિુમાોંથી એક્સ્સ્ટરેક્સ્ટ ઓલ નવકલ્પ પસોંદ કરો. 

 
 

 
એક્સ્સ્ટ ર્ ેક્સ્્ કરવા મા્ેિા લનક્ષત ફોલ્ડરિ ેપસોંદ કરો અિ ેપછી એક્સ્સ્ટરેક્સ્ટ બટન પર નલલક કરો. 
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એ ફાઇલ એક્સ્સ ર્ેક્સ્્ કરી લીધાોં બાદ તમે એક િામિી સૂચી જોઈ શકો છો. 

 
 

 
તેમાોંથી, સે્અપ 5 ખોલો. આધાર એનરોલમેન્ટ ક્લાયન્ટ. 
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Setup_AadhaarEnrolmentClient version 3.3.4.2.48-1.exe ફાઇલ પર ડબલ નલલક કરો 

 
 

 

પછી, તમિ ેસ્ટિીિ પર એ સે્-અપિુોં વેલકમ પોપ-અપ દેખાશ.ે સે્-અપ ઇિસ્ટ્ોલ થવાિી પ્રનિયા થવા દેવા 

મા્ે નેક્સ્સ્ટ પર નલલક કરો. 
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ઓ્ીએ લલાયન્દ્  સફળ રીત ેઇિસ્ટ્ોલ થઈ ગયુોં છે. હવે તમારી ઓળખિી નવગતો જમે કે ઓપરશેન આઇડી, 

ઓપરટેર નામ અને પાિવડટ દાખલ કરો અિ ેપછી આગળિી પ્રનિયા મા્ે લોનગિ પર નલલક કરો. 
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ઈસીએમિી ક્લાયટિિો ઉિયોગ કિીિ ેનિવાસીિી િોંધણી કિવાિા ચિણો 
 

 
 

Step 

01 
આપની લોગ ઇન ઓળિનો ઉપયોગ કરીને અદ્યતન ઇસીએમપીમા લોગ ઇન કરો. 

 
 

Step 

02 
નિવાસીિો પ્રકાર પસોંદ કરો. અોંગિ સવગિો નવભાગમાોં જરૂરી નવગતો ્ાઇપ કરો. 
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Step 

03 

જો નિવાસી શેર કરવા માોંગતા હોય તો, તમામ ર્નસાંણખ્યકીય ણવગતો તથા મોબાઈલ નબંર અન ેઈમઈેલ સણહત સપંકવની ણવગતો ભરો. 
મોબાઇલ િોંબર અિ ેઇમેઇલ એકત્ર કરવાિુોં ફરજીયાત િથી. 

 
 

Step 

04 

રફેરને્દ્સીસ ્ેબ પર લલીક કરો અિ ેજો તમે જિસાોંનયયકીય નવોંડોમાોં ચકસાણી થયેલ બોક્સ્સમાોં નિશાિી કરી હોય તો જન્દ્મ 

તારીખિા પુરાવા(પીઓબી) મા્ેિા ડર ોપડાઉિ મેિુમાોંથી એક દસ્ટતાવજે પસોંદ કરો. અન્દ્યથા, દસ્ટતાવજે પસોંદ કરશો િહીોં. 
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Step 

05 

હવ,ે ણનવાસી દ્વારા સરનામાના પુરાવા(પીઓએ) અને ઓળિના પુરાવા(પીઓઆઈ) તરીકે રરૂ્ કરવામાં આવલે દસ્તાવેર્ો પસદં કરો  તથા 

ડ્રોપડાઉન મેનુમાંથી દસ્તાવેર્ો પસંદ કરો. 
 

 
 

Step 

06 

નોોંધ: પરરવારના વડાની ણવગતો ભરો (ફક્ટ્ત એચયુએફ નોંધિી માટ)ે  
નોંધિીના પ્રકારના આધારે સમથવન કરતા દસ્તાવરે્ોની સંખ્યા નોંધો. 
બાળ િોોંધણીિા નકસ્ટસામાોં ચરણ ૬ અિ ે૭ લાગુ પડતાોં િથી. 
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Step 

07 

 
ફોટોગ્રાફ ટેબને ક્ટ્લીક કરો અને ણનવાસીનો ફોટો ક્ટ્લીક કરો. 
 

 

Step 

08 

આગંળીની છાપ ટબે પર જાઓ. બાયોમેરરક ડીવાઈસની મદદ વડ ેપહેલાં ડાબા હાથની આંગળીઓ અને પછી ર્મિા હાથની આંગળીઓની 

છાપ મેળવો અને તે પછી બંને અંગુઠાઓની છાપ મળેવો. 

 

Step 

09 

આઈરીસ ટેબ ક્ટ્લીક કરો. 
આઈરીસ સ્કેનરનો ઉપયોગ કરીને બંને કીકીઓની છાપ મેળવો. 
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Step 

10 

અંતમાં, રીવય ુટબે ક્ટ્લીક કરો અને ણનવાસી સાથે ણવગતોની પુણષ્ટ કરો. 
ભૂલ થયાની ણસ્થણતમાં, સંબંણધત ટેબ પરત જાઓ અને તેને સધુારો. કન્ફમવ ક્ટ્લીક કરો. 

 
 

Step 

11 
તમાર ેબાયોમેન ર્ ક સ્ટલો્માોં તમારા અોંગુઠાિી છાપ આપવી જોઈએ અિ ેિેવ પર લલીક કરવુોં જોઈએ  
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Step 

12 
સ્વીકૃણત પત્રનંુ મરુિ તથા તેના પર ણનવાસીના હસ્તાક્ષર લવેા. 

 
 
 

Step 

13 
સમથવન કરતા દસ્તાવેર્ો, સ્વીકૃણત પત્ર અને આધાર નોંધિી ફોમવનંુ ફરજીયાત સ્કેનીંગ.નપ્રોં્ આઇકિ પર લલીક કરો. 
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Step 

14 

સ્ટકેિ કરલેા દસ્ટતાવજેોિુોં પૂવાસવલોકિ કરવા મા્ે ડોક્યુમેન્દ્  પ્રીવ્યુ નવોંડો ખૂલ ેછે. ઉપરાોંત તમે ભરલેુોં આધાર અપડે્ ફોમસ 

ચકાસી શકો છો. નવગતો ચકાસી લીધાોં બાદ નવોંડો બોંધ કરવા મા્ે લલોઝ પર નલલક કરો. 
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Step 

15 
એક મુનરત િકલ મેળવવા મા્ે નપ્રોં્ પર લલીક કરો. 
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સીઈએલસી ક્લાયટિિો ઉઅયોગ કિીિ ેિાળકિી િોંધણી કિવાિા ચિણો 

 
 

 

જો જ્નન્દ્મિી િોોંધણીિી નવગતો ઉપલબ્ધ હોય તો યસ પસોંદ કરીિ ેબીઆરએિ/બીએએિ િોંબર દાખલ કરો.  
િોોંધણી િોંબર દાખલ કરવાથી, લલાયન્દ્  એ બાળકિુોં િામ, જન્દ્મ તારીખ અિ ેલીોંગ દેખાડશ.ે 
જો જન્દ્મિી િોોંધણીિો િોંબર ઉપલબ્ધ િ હોય તો િો પસોંદ કરો. 

 
 

 

માતાનપતા/વાલીિા આધાર િોંબર દાખલ કરો, લીોંગ પસોંદ કરો અિ ેઆગળિી પ્રનિયા મા્ે માતાનપતા/ 

વાલીિી આોંગળીઓિી નિશાિી લો. 

નોોંધ: આપેલો આધાર િોંબર અિ ેબાયોમેન ર્ક સમાિ વ્યનિિા હોવા જરૂરી છે. 
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જિસાોંનયયકીય માનહતી દાખલ કરો. 

 
 

 

માતાનપતાિા મોબાઇલ િોંબર અિ ેઆધાર િોંબર દાખલ કરો. 
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રજુ કરલેો દસ્ટતાવજે પસોંદ કરો અિે એ દસ્ટતાવજેિો ફો્ો લો. 
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બાળકિો ફો્ો લો. 

 
 

 

પછી, રે્નો આધાર ક્રમાંક ર્િાવલેો હોય એ માતાણપતાિી આંગળીઓની છાપ મેળવો. 
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આપેલી બાયોમેરરક છાપને પ્રમાણિત કરવા માટે રીવય ુને ક્ટ્લીક કરો. 

 
 

 

માતાનપતાિુોં પ્રમાણીકરણ થઈ ગયાોં બાદ, ઓપરે્ રિી નવગતો દાખલ કરવાિી રહેશે અિ ે કમ્પપલી્ 

એિરોલમેન્દ્ િ ેલલીક કરો. 
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એનરોલમેન્ટ સ્ટેટસ ણવન્ડોમાં ઓકે ક્ટ્લીક કરો. 

 

 

એકવાર નોંધિી પૂરી થઇ જાય એટલે નોંધિીકૃત બાળકના માતાણપતાને નોંધિી ક્રમાંક સાથે એસએમએસ મળિે. 
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સીઈએલસી ક્લાયટિિો ઉિયોગ કિીિ ેમોિાઇલ િાંિિ અિડિે કિવાિા ચિણો 

 
 

 

ણનવાસીના મોબાઈલ નંબરને અપડેટ કરવા માટે સીઈએલસી ટેબલેટનો ઉપયોગ કરી િકાય છે.  
ઓપરેટરની ઓળિનો ઉપયોગ કરી લોગ ઇન કરો અને મોબાઈલ અપડેટ પસંદ કરો. 

 
 

 

ઓપરે્ ર ેઓ્ીપીિા સજસિ મા્ે નિવાસીિો મોબાઈલ િોંબર દાખલ કરવાિો રહેશે. 
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ઓપરે્ ર ેનિવાસીિો આધાર, ઓપરે્ રિો આધાર અિ ેમોબાઇલ પર મળેલ ઓ્ીપી દાખલ કરવાિો રહેશ.ે 

પછી ઓપરે્ ર ે પ્રમાણીકરણ મા્ે નિવાસીિી બાયોમેન ર્ક લેવાિી રહેશ ે અિ ે નિવાસીિી સ્ટપષ્ટતા 

તપાસવાિી રહેશે. 

 
 

 

ઓપરેટરે તેના/તેિીના બાયોમેરરક સમથવન આપીને તેની/તેિીની પુણષ્ટ આપવી પડિે. 
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તમામ ચરિોને સફળતાપૂવવક સુરણક્ષત કયાવ બાદ, અંણતમ પુણષ્ટ માટે ઓપરેટરે ‘ઓકે” ક્ટ્લીક કરવું પડિે. 

 
 

 

મોબાઈલ અપડેટ માટે ઈઆઈડી ર્નરેટ થાય છે અને ણનવાસી અપડેટ ઈઆઈડી વડે ણસ્થણત જાિી િકે છે. 

 

 

 

 

 

 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/


 
 

ઇકોસિસ્ટમ પાટટનિટ (રસિસ્ટરિટ / નોોંધણી એિન્િીઓ (ઇએ)) / િુપરવાઈઝિટ / વેસરફાયિટ / પસરચયકારો માટે હેન્ડબુક 

help@uidai.gov.in  https://uidai.gov.in/                    Toll free: 1947   

 

     Page 73 

 
 

ઈસીએમિીમાાં િાયોમફેરક નવગતો અિડિે કિવા માિિેા ચિણો 
 

 
 

 

લાઈફ સાયકલ ચને્જીસ મેનુ પસદં કરો. 
અપડટે રેસીડેન્ટ ઇન્ફોમિેન પર ક્ટ્લીક કરો. 

 
 

 

વ્યનિગત નવગતોિા નવભાગમાોં, નિવાસીિા આધાર િમાોંક, જન્દ્મતારીખ અિ ેલીોંગ દાખલ કરો. પછી, 

“બાયોમેન ર્ક અપડે્ ચકે બોક્સ્સ પસોંદ કરો. 
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રેફરન્સ ટબે પર જાઓ. 
ચકેબોક્ટ્સ ”આપલે નથી” પસંદ કરો.  
દસ્તાવેર્ોની સંખ્યા “૨” એટલે કે અપડેટ ફોમવ અને સ્વીકૃણતપત્રની નોંધ કરો. 

 
 

 

નિવાસીિો ફો્ોગ્રાફ પાડો. 
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ણનવાસીના બધી આંગળીઓ અને બંને અંગુઠાની છાપ લો. 

 
 

 

ણનવાસીની બંને કીકીઓની છાપ લો અને નકેસ્ટ ક્ટ્લીક કરો. 
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ણવગતોનંુ મૂલયાંકન કરો અને ણનવાસી પાસેથી પુણષ્ટ મેળવો. કન્ફમવ ક્ટ્લીક કરો. 

 

 

સ્વીકૃણતપત્રનંુ મુરિ કરો અને ણનવાસી દ્વારા તેના પર હસ્તાક્ષર કરાવો. 
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હસ્ટતાક્ષર પામેલા સ્ટવીકૃનતપત્ર અિ ેઅપડે્ ફોમસિુોં ફરજીયાત સ્ટકેનિોંગ. નપ્રોં્ આઇકિ પર લલીક કરો. 
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ડોક્યુમેન્દ્  પ્રીવ્યુ નવોંડો ખૂલે છે. અહીોં તમે ભરલેુોં આધાર અપડે્ ફોમસ જોઈ શકો છો. નવગતો તપાસી લીધાોં 

બાદ, નવોંડો બોંધ કરવા મા્ે લલોઝ પર લલીક કરો. 
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એક મુનરત િકલ મેળવવા મા્ે નપ્રોં્ પર લલીક કરો. 

 
 

ઇસીએમપીમા ંર્નસાણંખ્યકીય ણવગતો અપડટે કરવા માટનેા ચરિો 
 

 
 

 

લાઇફ સાયકલ ચેન્દ્જીસ મેિ ુપસોંદ કરો. અપડે્ રનેસડેન્દ્  ઇન્દ્ફોમશેિ પર લલીક કરો. 
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ણનવાસીનંુ નામ, આધાર ક્રમાંક , અને (અપડટે ફોમવ મરુ્બ)અપડિેન માટ ેણનવાસીએ ણચણન્હત કરેલ રફલડ્સ ભરો.  
નકેસ્ટ ક્ટ્લીક કરો. 

 
 

 

રેફરન્સીસ ટેબ પર જાઓ. અપડેટ ણવનંતી પર આધારરત સમથવન કરતા દસ્તાવેર્ો પસદં કરો. 
અપડેટ માંગિી આધારરત દસ્તાવેર્ોની સંખ્યા લિો. નકેસ્ટ ક્ટ્લીક કરો. 
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ણનવાસીનો ફોટો પાડો અને કોઈપિ એક બાયોમેરરક િાણસયતની નોંધ કરો અિ ેનેકસ્ટ ક્ટ્લીક કરો. 

 
 

 
નોંધ કરેલી ણવગતોનંુ મૂલયાંકન કરો અને ણનવાસી પાસેથી પુણષ્ટ મળેવો. સવે ને ક્ટ્લીક કરો. 
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Operatorપરે્ ર ેતેિા / તેણીિા અોંગૂઠાિી છાપ આપવી જોઈએ અિ ેસાચવો નલલક કરો. 

 

 

સ્વીકૃણતપત્રનંુ મુરિ કરો અને ણનવાસી દ્વારા તેના પર હસ્તાક્ષર કરાવો 
 

 

 

હસ્તાક્ષરકૃત સ્વીકૃણતપત્ર તથા અપડેટ ફોમવનંુ સ્કેનીંગ ફરજીયાત છે. નપ્રોં્ આઇકિ લલીક કરો. 
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ડોક્યુમેન્દ્  પ્રીવ્યુ નવોંડો ખૂલે છે. અહીોં તમે ભરલેુોં આધાર અપડે્ ફોમસ જોઈ શકો છો. નવગતો તપાસી લીધાોં 

બાદ, નવોંડો બોંધ કરવા મા્ે લલોઝ પર લલીક કરો. 
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એક મુનરત િકલ મેળવવા મા્ે નપ્રોં્ પર લલીક કરો. 

 

યસુીએલ ક્ટ્લાયન્ટમા ંર્નસાણંખ્યકીય ણવગતો અપડટે કરવા માટનેા ચરિો 
 

 
 

 

લોગ ઇન ઓળિનો ઉપયોગ કરીને યુસીએલ ક્ટ્લાયન્ટ િોલો. 
ણનવાસીનો આધાર ક્રમાંક નોંધો અને તેની/તેિીની ણવગતો બહાર લાવવા માટ ેબાયોમેરરક છાપ લો. પછી, ફચે રસેીડને્ટ રડટલેસ 

ને ક્ટ્લીક કરો. 
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‘ડેમોગ્રારફક્ટ્સ’ પાના માં અપડેટ ફોમવ મરુ્બ અદ્યતન માણહતી ભરો અને નકેસ્ટ ક્ટ્લીક કરો. 

 
 

 

અપડેટ ણવનંતીના આધારે, ડ્રોપડાઉનમાંથી સમથવન કરતા દસ્તાવેર્ો પસંદ કરવામાંઆવે છે અને તદનુસાર દસ્તાવરે્ોની સંખ્યા 

નોંધવામાં આવ ેછે. 
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નોંધેલી ણવગતોનંુ મૂલયાંકન કરો અને કન્ફમવને ક્ટ્લીક કરો. 

 
 

 

ઓપરેટર અને ણનવાસીની બાયોમેરરક પુણષ્ટ મળેવો અને વરેીફાય ને ક્ટ્લીક કરો. 

 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/


 
 

ઇકોસિસ્ટમ પાટટનિટ (રસિસ્ટરિટ / નોોંધણી એિન્િીઓ (ઇએ)) / િુપરવાઈઝિટ / વેસરફાયિટ / પસરચયકારો માટે હેન્ડબુક 

help@uidai.gov.in  https://uidai.gov.in/                    Toll free: 1947   

 

     Page 87 

 
 

 
 

 

સમથવન કરતા દસ્તાવેર્ો અને અપડેટ ફોમવનંુ સ્કેનીંગ ફરજીયાત. 

 
 

 
ર્નસાંણખ્યકીય ણવગતોના અપડેટીંગને પૂરંુ કરવા સબમીટ ને ક્ટ્લીક કરો. 
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સ્વીકૃણતપત્રનંુ મુરિ કરવા ણપ્રન્ટ રીસીપ્ટ ને ક્ટ્લીક કરો. 

 

યસુીએલ ક્ટ્લાયન્ટમા ંફોટો અપડટે કરવા માટનેા ચરિો 
 

 
 

 
ણનવાસીનો આધાર ક્રમાકં નોંધો અને તેના/તેિીના બાયોમરેરકસ લો અને ફચે રસેીડને્ટ ડીટલેસ ને ક્ટ્લીક કરો. 
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‘ડેમોગ્રારફક્ટ્સ’ પાનામાં “ફોટો અપડટે” ચેકબોક્ટ્સ પસંદ કરો નેકસ્ટ ને ક્ટ્લીક કરો. 

 
 

 
સમથવન કરતા દસ્તાવેર્ના ક્રમાંકને “૧” એટલ ેક ેઅપડટે ફોમવ તરીકે નોંધ કરો. 
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હવ,ે ફોટોગ્રાફ ટેબ પર જાઓ અને રસેીડને્ટસ ફોટો ને ક્ટ્લીક કરો. 

 
 

 

રીવય ુટબેને ક્ટ્લીક કરો અને ણનવાસીની પુણષ્ટ સાથે અપડેટ કરેલી ણવગતો તપાસો. અંતમાં, સવે ને ક્ટ્લીક કરો. 
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ઓપરટેર અન ેણનવાસીના બાયોમરેરક સમથવન મળેવો.  
વરેીફાય ન ેક્ટ્લીક કરો. 

 
 

 

ણનવાસીએ ભરેલ અપડેટ ફોમવને સ્કેન કરો અને અપલોડ કરો. 
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ર્નસાંણખ્યકીય ણવગતોના અપડેટીંગને પૂરંુ કરવા સબણમટ ને ક્ટ્લીક કરો. 

 
 

 

સ્વીકૃણતપત્રનંુ મુરિ કરવા માટે ણપ્રન્ટ રીસીપ્ટ ને ક્ટ્લીક કરો. 
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નોંધિી/અપડેટ પ્રરક્રયા(ઇસીએમપી ક્ટ્લાયન્ટ)ના આરંભે જીપીએસ સીંક 
 

 
 

 

• સ્ટાટવ મેનુ િોલો 
• કંરોલ પેનલને ક્ટ્લીક કરો 
• ણવન્ડોઝ ફાયરવોલ પર ક્ટ્લીક કરો 
• ણવન્ડોઝ ફાયરવોલને બધં કરો  

(Viewed  
• ર્મિે સલંગ્ન ણવન્ડો િુલિે. 
• બંધ કરવા માટે તમામ ત્રિ રેડીઓ બટન ક્ટ્લીક કરો   

 firewall  
• ઓકે બટન ક્ટ્લીક કરો 
• આપની સીસ્ટમને ફરી ચાલુ કરો  
• જીપીએસ ચાલ ુકરો 

 

 

 

• તમામ સંલગ્ન ડીવાઈસને તપાસો. 

• એનરોલમેન્ટ ક્ટ્લાયન્ટના દરેક પાને(ડાબે નીચે) આ બાર ર્ોવા મળ ેછે, રે્ કઈ ડીવાઈસ મિીન સાથે ર્ોડાયલે છે તે 

દિાવવ ેછે. 
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 “જીપીએસ ડીવાઈસ” પ્રણતમા ક્ટ્લીક કરો 
 સ્ટાટવ જીપીએસ બટન ક્ટ્લીક કરો 

 

 

 

“જીપીએસ ડીવાઈસ સ્ટારટેડ” ણસ્થણત તપાસો 

 
 

 

ણસ્થણત તપાસો-લાલ ણસ્થણત દૂર થઇ છે અને અપડેટ થયલે પ્રણતસ્થાપકો દિાવવાયા છે 
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“બેન્ડ રેટ એઝ ૯૬૦૦” પસંદ કરો  
એકવાર જીપીએસ પેર્ સીંક પૂરંુ થાય એટલ ેઓપરેટર સીંક પેર્ આવી પડે છે 

 

પકેટે સીંક અન ેઓપરટેર સીંક(યસુીએલ અન ેઇસીએમપી ક્ટ્લાયન્ટ) માટનેા ચરિો 
 સૌપ્રથમ વિત ક્ટ્લાયન્ટમા લોગ ઇન બાદ, ઓપરેટરની ણવગતોનંુ સીન્ક્રોનાઈઝીંગ ફરજીયાત છે, રે્ માટ ેઓપરેટર/ણનરીક્ષક  પાસે આધાર સાથે 

ફરજીયાત નોંધિીકૃત મોબાઈલ નંબર હોવો ર્રૂરી છે. .  
 

 નોંધ: અગર ઓપરેટર/ણનરીક્ષક ૧૦ રદવસ સુધી લોગ ઇન થતા નથી તો ઓપરેટરની  ણવગતોને ફરી સીન્ક્રોનાઈઝ કરવી ર્રૂરી છે.   

 સીન્ક્રોનાઈઝ ઓપરેટર ડીટઈેલસ (સીંક માટ ેઓપરેટર/ણનરીક્ષક પાસે નોંધિીકૃત મોબાઈલ નંબર હોવો ર્રૂરી છે અને અગર ઓપરેટર ૧૦ રદવસ સધુી 

લોગ ઇન ન થાય તો ૧૦ રદવસ બાદ સીંક ફરી કરવાની ર્રૂર રહે છે.) 

 

 
એનરોલમેન્ટ ક્ટ્લાયન્ટમા ઓપરેટર પેર્ સીંક ક્ટ્લીક કરો 
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અપલોડ કરવાની “પેન્ડીંગ પેકે્સ”ની ણવગતો તપાસો. 

 

 

 

“ફુલ સીંક” પર ક્ટ્લીક કરો અને પછી “ઓપરેટર સીંક” ક્ટ્લીક કરો 

 

 

 

“ફુલ પેકેટ સીંક” પૂરંુ થતાં સમથવન સદંેિની તપાસ કરો. 
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 “ઓપરેટર સીંક” પર ક્ટ્લીક કરો અને સીંકીંગ પ્રરક્રયા િરૂ થવાની રાહ રુ્ઓ.  

 પ્રરક્રયા પૂરી થાય એટલે ઓકે ક્ટ્લીક કરો. 

 

 

 

 ઓપરેટરના નોંધિીકૃત મોબાઈલ નંબર પર આવલે ઓટીપીની નોંધ કરો.  

 પ્રરક્રયા પૂરી કરવા માટે આંિ યા આંગળી વડ ેપુણષ્ટ કરો. 

 

 

 
સમથવન પટલની રાહ રુ્ઓ. 
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    યોગ્યરીત ેભરવામા ંઆવલેા નોંધિી/સધુારા ફોમવની ચકાસિી 
 

 
ચકાસિીકતાવ દ્વારા આધાર નોંધિી/સધુારા ફોમવની ચકાસિી   

  દસ્તાવેર્ આધારરત નોંધિી માટ,ે સમથવન કરતા પીઓઆઈ, પીઓએ દસ્તાવેર્ોમાં ર્િાવવામાં આવલેી માણહતી 

સામ ેયોગ્યરીતે ભરવામા આવલેા નોંધિી/સુધારા ફોમવની ચકાસિી કરવાની રહેિે.  

 પરરવારના વડા આધારરત નોંધિી માટ ે– એચઓએફનંુ નામ, આધાર ક્રમાંક/ઈઆઈડી અને ણનવાસી સાથે સંબધંના 

અસલ પુરાવા(પીઓઆર)ની ચકાસિી કરવાની રહ ેછે અને આધાર નોંધિી/સુધારા ફોમવમા યોગ્ય ઉલલેિ કરવાનો 

રહે છે.   

 ૫ વરસથી નાની વયના બાળકના રકસ્સામાં, ચકાસિી માટ ેપીઓઆઈ અને પીઓએ દસ્તાવેર્ની ર્રૂર નથી. ર્યારે ર્ન્મતારીિના અસલ પુરાવા, 
માતાણપતા પૈકી એકનો આધાર ક્રમાંક/ઈઆઈડી ની ચકાસિી કરવાની રહે છે અને આધાર નોંધિી/સુધારા ફોમવમા યોગ્ય ઉલલેિ કરવાનો રહે છે.    

 પરરચયદાતા આધારરત નોંધિી માટ,ે પરરચયદાતાનંુ નામ અને આધાર ક્રમાંકની આધાર નોંધિી/સુધારા ફોમવમાં નોંધ કરવાની રહ ેછે. પરીચયદાતાની 

ણવગતો એનરોલમેન્ટ ક્ટ્લાયન્ટમા અવશ્ય પ્રાપ્ય હોવી ર્ોઈએ.  

 નોંધિી કરાવનાર(એનરોલી)ના મોબાઈલ નંબરની એનરોલમેન્ટ/અપડેટ ફોમવમાં નોંધ કરવી ફરજીયાત છે. 

 

 

પરૂુ ંનામ 

  દસ્તાવેર્ આધારરત નોંધિીના રકસ્સામાં નામની નોંધિી કરતા પહેલાં ણનવાસી દ્વારા રરૂ્ કરવામા આવલે 

ઓળિના અસલ દસ્તાવેર્ના પુરાવાની ચકાસિી કરો.  

 ણનવાસીના નામની નોંધિી કરતી વિતે ણનમ્નણલણિત માગવદર્પિકાઓનંુ અનુસરિ કરો.  

– પુરૂ નામ નોંધો – તેની/તેિીની પાસેથી તેના/તેિીના આદ્યાક્ષરોનંુ ણવસ્તરિ ણનણચચત કરો અને તેની નોંધ કરો. ઉદાહરિ તરીકે, ણનવાસી કહે કે તેનંુ 

નામ ણવ. ણવર્યન છે પરંતુ તેનંુ પૂરંુ નામ વેંકટરમિ ણવર્યન છે.  

– સલામી િબ્દો કે િીષવકો રે્વાકે શ્રી, કુમારી, શ્રીમતી, મેર્ર, સેવાણનવૃત, ડૉ. નો સમાવિે કરિો નહી. . 

– ક્ટ્યારેક ણિિઓુ અને બાળકોના નામ ર્ન્મતારીિના પુરાવામાં દિાવવેલા નહી હોય. આવી ણસ્થણતમાં, વયણક્ટ્તનંુ નામ લિવાનંુ મહત્વ ણનવાસીને 

સમજાવીને ઈણચ્છત નામ ણનણચચત કરવાના પ્રયાસ કરો અને નોંધિી ફોમવમાં દિાવવલે નામનો ઉપયોગ કરો.  

– ૫ વરસથી નાની વયના બાળકના રકસ્સામાં, ણપઓઆઇ/પીઓએ ર્રૂરી નથી. પરંતુ ર્ન્મતારીિનો અસલ પુરાવો અને ડીઓબીના પુરાવામાં 

દિાવવયા મરુ્બ માતાણપતા પૈકી એકના આધાર ક્રમાંકની ર્રૂર રહ ેછે. 

 
લીંગ   

  એમ પુરુષ માટ ે

 એફ સ્ત્રી માટ ે  

 ટી નાન્યતર માટ ે

 
ર્ન્મતારીિ (ડીઓબી) 
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  સંબંણધત રફલડમાં તારીિ, મહીનો અને વરસ દિાવવી ણનવાસીની ર્ન્મતારીિની નોંધ કરો. 

 અગર ણનવાસી ર્ન્મતારીિનો દસ્તાવેજી પુરાવો રરુ્ કરે તો “વેરીફાઈડ” બોક્ટ્સને અંરકત કરો અને ડીઓબી 
દસ્તાવેર્ો માટેના ડ્રોપડાઉનમાંથી દસ્તાવેર્નંુ નામ પસદં કરો.  

 અગર ણનવાસી પાસે કોઈ દસ્તાવેજી પુરાવો(ડીઓબી પુરાવો) ન હોય તો ર્ન્મતારીિની નોંધ કરો અને 
“ડીકલેરડ” બોક્ટ્સ અંરકત કરો.  

 ર્યારે ણનવાસી ચોક્ટ્કસ ર્ન્મતારીિ આપવાને અસમથવ હોય અને માત્ર તેની/તેિીની વય ર્ દિાવવ ેછે ત્યારે 
ઓપરેટરે આપેલા રફલડમાં ફક્ટ્ત વય ર્ નોંધવી ર્ોઈએ. સોફ્ટવેર આપોઆપ ર્ન્મના વરસની ગિતરી કરિે. 

 
રહિેાકંનુ ંસરનામુ ંતથા સપંકવની ણવગતો 

  ણનવાસી દ્વારા  કરવામાં આવલેી કેર/ઓફ સરનામાની ણવગતોની નોંધ કરો. 

 દસ્તાવેર્ આધારરત નોંધિીના રકસ્સામાં, સરનામાની નોંધ કરતા પહેલાં ણનવાસી દ્વારા 
આપવામા આવલેા સરનામાના પુરાવાના દસ્તાવેર્ની ચકાસિી કરો. 

 પીન કોડ અને સીમાણચહ્નો સણહત સપંૂિવ સરનામાની નોંધ કરો.  

 ફોનેરટક્ટ્સ અને અન્ય કારિોસર સ્થાણનક ભાષામાં રાન્સલીટરેિન સાચંુ ન હોઈ િકે, અને 
એટલ ેતેને હાથ વડે સુધારવાની  અને ણનવાસી દ્વારા પુણષ્ટ કરવાની ર્રૂર પડિે.  

 અગર રરુ્ કરવામાં આવલે દસ્તાવેર્ પીઓએની ડ્રોપડાઉન સૂણચમાં પ્રાપ્ય નથી તો તે સ્વીકાયવ 

પીઓએ દસ્તાવરે્ નથી અને ણનવાસીને ફક્ટ્ત માન્ય પીઓએ ર્ રરુ્ કરવાનંુ ર્િાવવામાં 

આવિે. આવા રકસ્સાઓ માટ,ે જ્યાં સધુી ણનવાસી માન્ય દસ્તાવેર્ો રરુ્ કરે નહી ત્યાં સધુી 
નોંધિી કરવી ર્ોઈએ નહી.   

 નોંધિી/અપડટે ફોમવમ ણનવાસીના મોબાઈલ નબંરની અવશ્ય નોંધ કરવી ર્ોઈએ. આ ઉપરાતં, 
ણસ્થણતના અપડે્ સ માટ ે તથા આધાર-આધારરત ણવણવધ સવેાઓ માટ ે ઈ-મઈેલ આઈડી 
આપવા ણનવાસીન ેપ્રોત્સાણહત કરવા ર્ોઈએ. 

 
ણનવાસી સાથ ેસબંધં (િરતી) 

  આ ફક્ટ્ત એચઓએફ(પરરવારના વડા) આધારરત નોંધિીના રકસ્સામાં ર્ લાગુ પાડવા પાત્ર છે. 

 ણપતા/પણત/વાલી કે માતા/પત્ની/વાલીના રફલડ ભરવાનંુ વૈકણલપક છે. અગર ણનવાસી દ્વારા માણહતી 
આપવામાં આવી હોય તો તેની નોંધ કરી િકાિે. 

 પુખ્તવયી જાહેર કરવા માંગતો ન હોય તેવી ણસ્થણતમાં “ણનવાસી સાથે સબંંધ”મા આપવામાં આવેલ 
“આપવામાં આવેલ નથી” ચેકબોક્ટ્સને અંરકત કરો. 

 ૫ વરસથી નાની વયના બાળકના રકસ્સામાં, માતાણપતા/સંબંધીના આધાર ક્રમાંક/ઈઆઈડી ફરજીયાત 
નોંધાવાના રહેિે. 
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ર્ોષિા 

આધાર (નાિાંકીય અને અન્ય સહાયતાઓ, લાભો અને સવેાઓના લક્ષયાંરકત ણવતરિ) અણધણનયમ, ૨૦૧૬ણન કલમ ૩(૨) હેઠળ ર્ોષિા: 

 સુણનણચચત કરો કે ણનવાસીએ આ ર્ોષિા સામે તેના હસ્તાક્ષર/અંગુઠાની છાપ આપલે છે.  

 આ ર્ોષિાના સૂણચતાથો ણવષે ણનવાસીને અવશ્ય જાિ કરવી ર્ોઈએ. 

 
ઓપરટેર અન ેણનવાસી દ્વારા મલૂયાકંન 

  ઓપરેટર નોંધિી પૂરી કરે એ પહલેાં તેિે મહત્વના રફલડ્સ ણનવાસીને અવશ્ય વાંચી સંભળાવવા ર્ોઈએ. 

ઓપરેટરે નીચે આપવામાં આવેલા રફલડ્સનંુ પુન:સમથવન કરવુ ંર્ોઈએ: 

– ણનવાસીના નામની ર્ોડિી (ફરજીયાત) 

– સાચંુ લીંગ (ફરજીયાત) 

– સાચી વય/ર્ન્મતારીિ (ફરજીયાત) 

– સરનામું - પીન કોડ/મકાન/ ગામ/નગર/િહેર/જીલલો/રાજ્ય (ફરજીયાત) 

– સંબંધની ણવગતો – માતાણપતા/જીવનસાથી/વાલી, સબંંધીનંુ નામ (ફરજીયાત) 

– ણનવાસીના ફોટોગ્રાફની િુધ્ધતા અને સ્પષ્ટતા (ફરજીયાત 

– મોબાઈલ નંબર (ફરજીયાત) 

– ઈમેઈલ આઈડી (વૈકણલપક) 

 ઓપરેટરે અવશ્ય સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ કે કોઈપિ માણહતી ધરાવતા ના હોય તેવા રફલડ્સમા એનએ, એન/એ કે એનડી રે્વા િબ્દોની નોંધ 

કરવામાં આવી નથી.  

 ફોમવમા જ્યાં ણનવાસી દ્વારા કોઈ ણવગત અઆવામાં આવી ના હોય એ ણબન-ફરજીયાત રફલડ્સને િાલી છોડી દો.  

 નોંધિીની અરજીમાં ર્િાવવામાં આવેલી સંપૂિવ માણહતી અંગે ણનવાસી પાસેથી સમથવન અવશ્ય લેવું ર્ોઈએ અને નોંધિીને પૂિવ કરતા પહેલાં 
ણનવાસી દ્વારા સ્થાણનક ભાષામાં અનુવાદની ચકાસિી અવશ્ય થવી ર્ોઈએ. 

 
ઓપરટેર/ણનરીક્ષક/પરરચયદાતા/એચઓએફ દ્વારા સમાણપ્ત 

  ઓપરેટરે તેના/તેિીના આંગળાની છાપ આપીને દરેક નોંધિીની સમાણપ્ત કરવાની હોય છે. 

 બાયોમેરરક અપવાદના રકસ્સાઓમાં ણનરીક્ષકની સમાણપ્તને સરક્રય કરવામાં આવ ેછે અને આપવામાં આવ ેછે. 

 ૫ વરસથી નાની વયના બાળક માટ,ે સલંગ્ન માતાણપતા/સંબંધીનંુ બાયોમેરરક સમથવન લવેાનંુ હોય છે.  

 પરરચયદાતા/એચઓએફ આધારરત નોંધિી માટ,ે પરરચયદાતા/એચઓએફનંુ બાયોમેરરક સમથવન લવેાનંુ હોય છે. 
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સ્વીકણૃત પત્રનુ ંમરુિ 

  ઓપરેટરે ઇઆઇડી(એનરોલમેન્ટ આઈડી) ધરાવતા સ્વીકૃણત પત્રની ણપ્રન્ટ કાઢવી ર્રૂરી છે.  

 ણનવાસીએ કાઉન્ટર સ્લીપમા હસ્તાક્ષર કરવાના હોય છે અને તે ઓપરેટરને સ્કેનીંગ માટે આપવાની હોય છે. 

 

 
ફરજીયાત સ્કનેીંગ 

 નોંધિીને પૂિવ કરવા માટે આધાર નોંધિી/સુધારા ફોમવ, સમથવન કરતા અસલ દસ્તાવેર્ો, ઈઆઈડી(એનરોલમેન્ટ 

આઈડી) ધરાવતા અને હસ્તાક્ષરકૃત સ્વીકૃણત પત્રનંુ અવશ્ય સ્કેનીંગ કરવું ર્ોઈએ.  

 સવવ દસ્તાવેર્ો ણનવાસીને પરત કરવામાં આવ ેછે અને ઓપરેટર દ્વારા તેને રાિવાના નથી. 

 

બાયોમરેરક ણવગતો એકત્ર કરવા માટ ેણવગતપિૂવ માગવદર્પિકાઓ 
 

 બાયોમેરરક ણવગતો મેળવવા માટે નોંધિી એર્ન્સીઓએ એસટીકયુંસી દ્વારા પ્રમાણિત બાયોમેરરક રડવાઈસીસ રે્મકે ડફગરણપ્રન્ટ અને આઈરીસ કેપ્ચર 

રડવાઈસીસનો ર્ ઉપયોગ કરવો ર્ોઈએ. પ્રમાણિત બાયોમેરરક રડવાઈસીસની સૂચી એસટીકયુસીની વબેસાઈટhttp://www.stqc.nic.in/ પર ઉપલબ્ધ 

છે. 

   

 ડાબા હાથની ચારેય આંગળીઓ પછી ર્માના હાથની ચારેય આંગળીઓ 

અને તે પછી બંને અંગુઠાઓ એ ક્રમમા આંગળાઓની છાપ મેળવવાની હોય 

છે. 

 છાપ મળેવી િકાય એ માટ ેઆંગળાઓને બાયોમેરરક ડીવાઈસ પર બરાબર 

રાિવાની હોય છે.  

 બાયોમેરરક ડીવાઈસ પર કોઈ સીધો પ્રકાિ પડતો ના હોવો ર્ોઈએ. 

આંગળાઓ રાિવા માટે ડીવાઈસ પર સંકેતાકોનો ઉપયોગ કરો. . 

 બાયોમેરરક ડીવાઈસ પર આંગળાઓને સાચી રદિામાં રાિવા ર્ોઈએ. 

 બાયોમેરરક ડીવાઈસની સમયાંતરે સફાઈ કરવા માટે રૂવંાટીરણહત(લીંટ િી) કપડાનો ઉપયોગ કરવો. 

 લસરકાઓ, ફોકસ બહારની તસ્વીરો કે આંણિક તસ્વીરો િેંચવી વગેરે માટે સમયાંતરે રડવાઈસીસની ચકાસિી કરો.  

 આંગળાની કાપી ગયેલી છાપ, ભીની/ગંદી છાપ, અપયાવપ્ત દબાિના લીધે આંગળાની અત્યંત ઝાંિી છાપ હલકી ગુિવતામા પરરિમિે.   

 ણનવાસીના હાથ સ્વચ્છ હોવા ર્ોઈએ(ધૂલમતી, તેલ વાગે રણહત). ર્રૂર ર્િાય તો ણનવાસીને પાિી અને સાબ ુવડ ેહાથ સાફ કરવા ર્િાવો.  

 આંગળાઓ વધુ પડતા કોરા કે ભીના ના હોવા ર્ોઈએ.  

 સારા સંપકવને સુણનણચચત કરવા તથા મેળવવામાં આવલે આંગળાઓની છાપના ણવસ્તારને મહિમ કરવા ચારેય આંગળીઓની છાપ મળેવવા માટે ડાબા 

હાથ/ર્મિા હાથની તમામ ચારેય આંગળીઓને/બંને અંગુઠાઓને ડફગરણપ્રન્ટ સ્કેનર પર રાિવા ણનવાસીને કહેવુ ંર્ોઈએ.  

 સુણનણચચત કરો કે ડફગરણપ્રન્ટ સ્કેનર પર આંગળીઓને સપાટ અને આંગળીના ટોચના સાંધા સુધી યોગ્ય રીતે મુકવામાં આવેલ છે. 

 અગર ઓટોમેટીક છાપ મેળવી િકાતી નથી તો ઓપરેટરે ડીવાઈસની બધી લાઈટો લીલી થઇ જાય ત્યાં સધુી  ૪ વિત છાપ મેળવવી ર્ોઈએ. 

આગંળાનીછાપ મળેવવી   

મેળવવીમેળવવી 
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 ર્યારે છાપ મળેવવાનંુ ણનરફળ થાય ત્યારે ઓપરેટરે વયવહારુ પ્રણતપુણષ્ટની તપાસ કરવી ર્ોઈએ. સોફ્ટવેર દ્વારા આપવામાં આવેલ કેટલીક વયવહારુ 

પ્રણતપુણષ્ટઓ આ મરુ્બ છે: 

 હાર્ર આંગળાઓની સંખ્યાનો આંગળાઓની અપેણક્ષત સંખ્યા સાથે મેળ થતો નથી  

– આંગળીને સાચી રીતે મુકવામાં આવી નથી.  

– વધુ પડતંુ દબાિ (ફરર્ ચક્ર) 

– અત્યંત ઓછંુ દબાિ  

– મધ્યસ્થ પ્રદિે લાપિા  

– વધારે પડતો ભેર્ (ભીનાિ)  

– વધારે પડટતી િુરકતા  

 ઉભી ણસ્થણતમાં આંગળાઓની છાપ શ્રષે્ઠ મળેવી િકાય છે.  

 વધારાની આંગળીઓની ણસ્થણતમાં, વધારાની આંગળીની અવગિના કરો અને મુખ્ય પાંચ આંગળાઓ ર્ મળેવો.  

 ડફગરણપ્રન્ટ મેળવતી વિતે આંગળાઓને યોગ્ય રીતે મુકવામાં આવ ેએ સુણનણચચત કરો. 

 લાપિા આંગળીના રકસ્સામાં, લાપિા આંગળીને પસદં કરો અને બાયોમેરરક એક્ટ્સેપ્િન હેન્ડપ્રલગ મીકેનીઝમ નંુ અનુસરિ કરો. 

 

 ડાબી અને ર્મિી આંિની બરાબર સીધાઈ સુણનણચચત કરો અને રોલ એન્ગલનો  વધારે ચોક્ટ્કસ અદંાર્  મળેવો. 

 પોટવરેઈટ ફોટોગ્રાફ લેતા હોય તેમ ણનવાસીને સ્થાયી ણસ્થણતમાં બેસવાની ર્રૂર રહેિે. 

 સોફ્ટવેર કીકીની તસવીરની ગુિવિા માપવાને સક્ષમ છે. તસ્વીર મળેવવાની પ્રરક્રયા દરણમયાન 

ઓપરેટરને પ્રણતપુણષ્ટ આપવા માટ ેતસવીરની ગુિવિાનંુ પ્રારંણભક મૂલયાંકન કરવામાં આવિે. અગર 

મેળવવામાં આવલેી કીકીની તસ્વીરની ગુિવિા અપૂરતી હોય તો સોફ્ટવેર ઓપરેટરને વયવહારુ 

પ્રણતપુણષ્ટ ણવષે સાવધ કરે છે. સોફ્ટવેર દ્વારા આપવામાં આવતી કેટલાક વયવહારુ પ્રણતપુણષ્ટઓ છે: 

– અવરોધ(કીકીનો મહત્વની ણહસ્સો દૃશ્યમાન નથી)  

– કીકી કેન્રમાં નથી.  

– નર્ર બરાર નથી(ણનવાસી આડું રુ્એ છે)  

– કીકી પહોળી થઇ ર્વી 

 કીકીની તસ્વીર મેળવવાની પ્રરક્રયા આસપાસના પ્રકાિ પ્રત્યે સવંેદનિીલ છે. કોઈ સીધા કે કૃણત્રમ પ્રકાિની ણનવાસીની આંિોમાં સીધુ ંપ્રણતપ્રબબ પડવુ ં

ર્ોઈએ નહી.  

 રડવાઈસને ણસ્થર પકડાવી ર્ોઈએ. રડવાઈસને ણનવાસી દ્વારા પકડવાની ણસ્થણતમાં, નોંધિી ઓપરેટર/ણનરીક્ષક ણનવાસીને ડીવાઈસ પકડવામાં મદદ કરિે.  

 કીકીની તસ્વીર મેળવતી વિતે, ચહેરાની તસ્વીર મળેવવા માટે વપરાતી ટેબલ લાઈટને બધં કરવી ર્ોઈએ.  

 ણનવાસીની આંિોમાં પ્રકાણિત થતો સીધો સયૂવપ્રકાિ કે અન્ય કોઈપિ તેર્ પ્રકાિ પ્રણતપ્રબબોનંુ સર્વન કરિ ેઅને નબળી ગુિવતાની તસ્વીરમાં પરરિમિે.  

 ઓપરેટરે ણનવાસીને સીધુ ંકેમેરામાં ર્ોવા, આંિોને પહોળી િુલલી રાિવા, આંિ નહી પટપટાવવા અને કીકીની તસ્વીર મેળવતી વિતે સ્થાયી રહવેા 

ર્િાવવુ ંર્ોઈએ.   

 કીકીના સ્કેન દરણમયાન અગર ણનવાસીને તકલીફ થાય છે અને ફરીથી તસ્વીર મળેવવાની ર્રૂર રહ ેછે તો ઓપરેટર અન્ય ણવગતો મળેવવા માટે પછીના 

સ્ક્રીન પર ર્િે અને તે પછી કીકીની તસ્વીર મેળવવા માટે પાછો ફરિે. આમ કરવાથી કીકીની તસ્વીર મેળવતી વિતે આંિો પહોળી રાિવાના સતત 

દબાિમાંથી ણનવાસીને રાહત થિે.  

કીકી મળેવવી 
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 તસ્વીર મળેવતી વિતે ઓપરેટરે ધૈયવવાન થવુ ંપડિ ેઅને સ્ક્રીન પર સ્ક્રોલીંગ, નેણવગેટીંગ કરવાના બદલ ેડીવાઈસ પ્રણતરક્રયા આપે ત્યાં સધુી રાહ ર્ોવી 

પડિે.  

 અંિની કીકીની તસ્વીર અપેક્ષા મરુ્બ મેળવવામાં આવી ન હોય તેવી ણસ્થણતમાં ઓપરેટરે કીકી મેળવવા માટ ે૪ વિત પ્રયાસ કરવા ર્ોઈએ. 

 

 મુરા: ચહેરાની તસ્વીર લવેા માટ,ે ણનવાસીને યોગ્ય અંતરે અને યોગ્ય છટામાં સ્થાન લવેાના બદલે 

કેમેરાને ગોઠવવાનંુ ઓપરેટર માટ ેસલાહભયુું રહિેે. આગળનો ભાગ તસ્વીરમાં લેવો ર્રૂરી છે 

એટલ ેકે માથંુ રુ્માવવાનંુ કે વાળવાનંુ નથી. 

 ફોકસ: કેપ્ચર ડીવાઈસ ે ઓટો ફોકસનો તથા ઓટો-કેપ્ચર કામગીરીનો ઉપયોગ કરવો ર્ોઈએ. 

પરરિામરૂપ તસ્વીરને ગણતના લીધે ઝાંિપ, વધારે કે ઓછા એક્ટ્સપોઝર, અનૈસર્પગક રંગીન પ્રકાિ 

અને રેડીયલ ણવકૃણત સહન કરવી પડવી ર્ોઈએ નહી. 

 અણભવયણક્ટ્ત: અણભવયણક્ટ્ત ઓટોમેટીક ફેઈસ રેકોગનીિન પર પ્રબળ અસર કરે છે અને માનવો દ્વારા 

સુસ્પષ્ટ દૃશ્ય અવલોકનને પિ અસર કરે છે. એવી ર્ોરદાર ભલામિ કરવામાં આવે છે કે ચહેરાની 

તસ્વીર ણનરપક્ષ (ણસ્મતરણહત) અણભવયણક્ટ્ત સાથે  હોઠ ભીડલેા અને બંને આંિો િુલલી હોય તેવી 

લેવી ર્ોઈએ.  

 પ્રકાિ: નબળા પ્રકાિની ફેઈસ રેકગ્નીિનની કામગીરી પર ભારે અસર પડે છે. નબળા પ્રકાિમાં ચહેરાની તસ્વીરને ઓળિાવી અને તેનંુ ણવચલેષિ કરવુ ંએ 

માનવ ઓપરેટરો માટે મુશ્કેલ છે. યોગ્ય સપ્રમાિ ણવતરરત પ્રકાિના મીકેનીઝમ નો ઉપયોગ કરવો ર્ોઈએ કે રે્થી ચહેરા પર કે આંિોમાં કોઈ પડછાયો ન 

હોય કે કોઈ સંકટ ના હોય. નોંધિી કરાવનાર(એનરોલી)ની બરાબર ઉપર કોઈ લાઈટનો ઉપયોગ કરવો ર્ોઈએ નહી કારિ કે તે પડછાયા સર્જી િકે છે. પક્ષને 

પ્રસરાવી દેવો ર્ોઈએ તથા લાઈટને એનરોલીની સામે મુકવી ર્ોઈએ કે રે્થી આંિોની નીચે કોઈ પડછાયા ના હોય. 

 ચશ્મા: અગર વયણક્ટ્ત સામાન્ય રીતે ચશ્મા પહેરતી હોય તો એવી ભલામિ કરવામાં આવે છે કે ચશ્મા વગર ફોટોગ્રાફ લઇ િકાય છે.   

 ઉપસાધનો: ચહેરાના કોઈપિ ભાગને ઢાંકી ડેટા હોય તેવા કોઈપિ ઉપસાધનોનો ઉપયોગ કરવાની મંરૂ્રી નથી. ઉપરાંત, ધાર્પમક, પરંપરાગત પ્રિાલીઓ 

તરીકે  પાર્ડી રે્વા ઉપસાધનોની છૂટ છે 

 સોફ્ટવેરની આવશ્યકતાઓ પૂરી કરે તેવી િક્ટ્ય શ્રેષ્ઠ તસ્વીરો લેવા માટે ઓપરેટરોને પ્રણિણક્ષત કરવાની ર્રૂર છે.  

 બાળકો માટે, એ સ્વીકાયવ છે કે બાળક માતાણપતાના િોળામાં બેસે છે, પરંતુ એ સુણનણચચત કરવાની ર્રૂર છે કે બાળકના ચહેરા સાથે માતાણપતાનો ચહેરો 

તસ્વીરમાં લેવાઈ ના જાય.  

 ણનરફળ જાય તેવી તસ્વીરો માટે વયવહારુ પ્રણતપુણષ્ટની તપાસ કરવાની ર્રૂર છે. સોફ્ટવેરમાં વયવહારુ પ્રણતપુણષ્ટઓ પૈકી કેટલીક છે: 

– કોઈ ચહેરો ના મળવો  

– ણનવાસી િુબ ર્ દૂર (ઈનપુટ તસ્વીરમાં આંિનંુ અંતર ૯૦ થી ઓછંુ છે)  

– ણનવાસી િુબ ર્ નજીક (ઈનપુટ તસ્વીરમાં આંિનંુ અંતર તસવીરની પહોળાઈના ત્રીજા ભાગથી વધુ છે)  

– મુરા (સીધુ ંરુ્ઓ) 

– અપૂરતો પ્રકાિ  

– અત્યંત ઓછો ચહેરાનો ણવચવાસ ( મુિાકૃણત, પદાથવને માનવ ચહેરા તરીકે ઓળિી િકાયો નહી) 

– મુરા (આઉટપટુ તસ્વીરમાં ણવચલનનો િૂિો ૧૧.૫ અિં કરતા મોટો હ્હ)ે  

– ણબન-સપ્રમાિ પ્રકાિ (આઉટપુટ તસ્વીરમાં ચહેરાનો) 

– િોટી પાચવવભૂણમ (આઉટપુટ તસ્વીરમાં)  

– અપૂરતો પ્રકાિ (આઉટપુટ તસ્વીરમાં ચહેરાના ક્ષેત્રમાં િરાબ ણનસ્તેર્ મૂલય) 

 

ચહરેાની તસ્વીર લવેી 
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પ્રકરણ ૬: અપવાદોનુોં સોંચાલન 
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પ્રકરણ ૬: અપવાદોનુોં સોંચાલન 
 
એવા ઉદાહરિો હિ ેજ્યાં ઈજા, આંગળાઓ/હાથ કાપી ર્વા અને આંિોની બાબતમાં પિ એવાર્ કારિોસર ણનવાસી બાયોમેરરકસનો સંપૂિવ સેટ આપવાની 

ણસ્થણતમાં નહી હોય. આવા અપાવાદોનંુ સંચાલન કરતી વિતે ણનમ્નણલણિત માગવદર્પિકાઓનંુ અનુસરિ કરવાનંુ છે. . 
 

સમસ્યા ડફગરણપ્રન્ટ ઈમરે્ લવેામા ંઅપવાદોનુ ં

સચંાલન સચૂનો 

લાપિા/કાપી નાિલે/પાટો 

બાધંલે આગંળીઓ 

 

૧. અપવાદની તસ્વીર સાથે સોફ્ટવેરમાં અપવાદના પ્રકારને સ્પષ્ટપિે અંરકત 

કરવો ર્ોઈએ. . 

૨. બાકીની આંગળીઓની છાપ લેવી ર્ોઈએ.  

૩. કાયવવાહી કરતા પહલેાં આ ણસ્થણત ણવષે સમથવન કરવા   ણનવાસીને ર્િાવવુ ં

ર્ોઈએ.  

સમસ્યા  કીકીની તસ્વીર લવેામા ંઅપવાદોનુ ં

સચંાલન  સચૂનો 

કીકીની તસ્વીર લવેાનુ ંિક્ટ્ય 

નથી  

 

૧. એક કે બંને આંિો નહી હોવાના કારિે કે એક કે બંને આંિો પર પ્ટી 

હોવાના કારિે/ અન્ય કોઈપિ ણવકૃણત કે રોગના લીધ ેકીકીની તસ્વીર લવેાનંુ 

િક્ટ્ય ના હોય તો તેની સીસ્ટમમા નોંધ કરવાની છે. 

૨. કાયવવાહી કરતા પહેલાં આ ણસ્થણત ણવષે સમથવન કરવા ણનવાસીને ર્િાવવું 

ર્ોઈએ. 

સમસ્યા  કીકીની તસ્વીર લવેામા ંઅપવાદોનુ ં

સચંાલન  સચૂનો 

વક્ર/રદિાહીન આિં 
 

 

૧. અપવાદની તસ્વીર સાથે સોફ્ટવેરમાં અપવાદના પ્રકારને સ્પષ્ટપિે અંરકત 

કરવો ર્ોઈએ.   

૨. અગર એક કીકીમાં અપવાદ હોય તો બીજી કીકીની તસ્વીર અવશ્ય લવેી 

ર્ોઈએ.  

૩. કાયવવાહી કરતા પહેલાં આ ણસ્થણત ણવષે સમથવન કરવા ણનવાસીને ર્િાવવું 

ર્ોઈએ.  
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પ્રકરણ ૭: નોોંધણી/અપડે્ની ગુણવતા અોંગ ેનોોંધણી ઓપરે્ ર/રનરીક્ષક ર્ા્ે 
ર્ાગમદરશમકાઓ 
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પ્રકરણ ૭: નોોંધણી/અપડે્ની ગુણવતા અોંગ ેનોોંધણી ઓપરે્ ર/રનરીક્ષક ર્ા્ે ર્ાગમદરશમકાઓ 
 
ણનવાસીને આધાર કાડવ આપવામાં આવ ેએ પહલેાં નવી નોંધિી દરણમયાન સ્કેન કરવામાં આવેલ ર્નસાંણખ્યકીય ણવગતો અને સમથવન કરતા દસ્તાવરે્ોની 

ગુિવતા તપાસ કરવામાં આવે છે. સીસ્ટમમા ણવગતોની ગુિવતા અને ણવિુણદ્ધને સુણનણચચત કરવા માટે આવુ ંકરવામાં આવે છે. 
 

પ્રરક્રયા અન ેડમેો ભલૂ તરફ દોરી ર્તા નોંધિી ગિુવતાના માપદંડો 
 

 નોંધિી ઓપરેટર/ણનરીક્ષકે પ્રાણધકરિ દ્વારા સૂચવવામાં આવયા મુર્બ ગુિવતા માપદંડોનંુ અનુસરિ કરવુ ં ર્ોઈએ અને ર્નસાંણખ્યકીય તથા 

બાયોમેરરક ણવગતો યોગ્ય રીતે મેળવવી ર્ોઈએ.  

 કોઈપિ નાિાકીય સંડોવિી અને પ્રાણધકરિ દ્વારા બ્લેકલીસ્ટીંગને અટકાવવા તેઓએ ણનમ્નણલણિત ભૂલો કરવાથી દૂર રહેવુ ંર્ોઈએ.  

 નોંધિી દરણમયાન કરવામાં આવેલી ભલૂોના પરરિામે ઓપરેટરને બ્લેકલીસ્ટ કરવામા આવિે અને તે કોઈપિ નોંધિી/અપડેટ કરવાને સક્ષમ રહિેે નહી. 

 

નોંધિી અન ેઅપડે્ સ માટ ેગિુવતા તપાસ 
 

ફીલડ્સ કરવુ ંઅન ેનહી કરવુ ં

નામ  

નોંધિી ઓપરેટરે ણનવાસી દ્વારા રરૂ્ કરવામાં આવેલા પુરાવાના દસ્તાવેર્ો સામે નામની ચીવટપૂવવક ચકાસિી કરવી 

ર્ોઈએ તથા મળેવવુ ંર્ોઈએ.  

કોઈપિ નકામા મૂલયનો સમાવેિ કરિો નહી કે કોઈ ણબનસસંદીય ભાષાનો ઉપયોગ કરિો નહી, એ ઓપરેટરના 

બ્લેકલીસ્ટીંગ ભિી દોરી ર્િે.  

નામમાં કોઈપિ સલામી િબ્દો રે્વાકે શ્રીમાન, શ્રીમતી, કુમારી, ડૉ. વગેરેનો સમાવિે કરવો ર્ોઈએ નહી, આવી 

નોંધિીનો અસ્વીકાર થિે. . 

સ્થાણનક ભાષામાં રાન્સલીટરેિન ઇંગ્લીિમાં નામ સાથે મળતંુ હોવું ર્ોઈએ.  

લીંગ વયણક્ટ્તના લીંગની ણવગત યોગ્યરીતે મેળવવી ર્ોઈએ. . 

વય ચકાસિીકૃત રકસ્સાની બાબતમાં ણનવાસીની ર્ન્મતારીિ રરુ્ કરવામ આવલે પુરાવા મજુાવ યોગ્યરીતે મેળવવી 

ર્ોઈએ.  

સરનામુ ં

નોંધિી ઓપરેટરે ણનવાસી દ્વારા રરૂ્ કરવામાં આવલેા પુરાવાના દસ્તાવેર્ો સામે સરનામાની ચીવટપૂવવક ચકાસિી 

કરવી ર્ોઈએ તથા મળેવવુ ંર્ોઈએ.  

કોઈપિ નકામા મૂલયનો સમાવેિ કરિો નહી કે કોઈ ણબનસસંદીય ભાષાનો ઉપયોગ કરિો નહી, એ ઓપરેટરના 

બ્લેકલીસ્ટીંગ ભિી દોરી ર્િે.  

સ્થાણનક ભાષામાં રાન્સલીટરેિન ઇંગ્લીિમાં સરનામા સાથે મળતંુ હોવુ ંર્ોઈએ  

સરનામુ પુરૂ લેવુ ંર્ોઈએ તથા તેમાં ર્ર નં./નામ, ણવસ્તાર, િેરી, િહેર/નગર/ગામ, પીન કોડ વગેરે રે્વી ણવગતોનો 

સમાવેિ કરવો ર્ોઈએ.  

ફોટોગ્રાફ 

યુઆઇડીએઆઈ દ્વારા આપવામાં આવેલી માગવદર્પિકાઓ મરુ્બ ણનવાસીનો ફોટોગ્રાફ યોગ્યરીતે મેળવવો ર્ોઈએ.   

ફોટો ન વધારે રે્રો કે ના વધારે ઉર્ળો હોવો ર્ોઈએ.  

ણનવાસીનો ચહેરો સ્પષ્ટ દેિાતો અને ઓળિી િકાય તેવો હોવો ર્ોઈએ.  
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પ્રરક્રયા ભલૂો 
 

પ્રરક્રયા વિવન 

ણનવાસીનો ફોટોગ્રાફ લવેો 

નોંધિી ઓપરેટર/ણનરીક્ષકે એ સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ કે ફોટો નીચેનામાંથી લેવામાં આવલે નથી: : 

 ફોટોની હાડવ કોપી (પાસપોટવ ફોટો વગેરે)  

 મોનીટર પર ફોટો   

 મોબાઈલ ડીવાઈસ પર ફોટો   

 મેગેઝીન/અિબાર/પુસ્તક/પોસ્ટરમાંથી ફોટો  

ફોટોગ્રાફ સુસ્પષ્ટ હોવો ર્ોઈએ અને ઝાંિો ના હોવો ર્ોઈએ. ફોટોગ્રાફ લેતી વિતે પયાવપ્ત પ્રકાિ હોવો ર્ોઈએ.  

ણનવાસીની ર્નસાંણખ્યકીય 

ણવગતો મેળવવી 
નોંધિી ઓપરેટર/ણનરીક્ષકે સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ કે ણબનસંસદીય/અપમાનર્નક ભષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે 

નહી.  

દસ્તાવેર્ોની ચકાસિી 

નોંધિી ઓપરેટર/ણનરીક્ષકે ણનવાસીદ્વારા રરૂ્ કરવામાં આવલેા પુરાવાના દસ્તાવેર્ોની ચકાસિી કરવી ર્ોઈએ અને 

ણનમ્નણલણિત બાબતો સુણનણચચત કરવી ર્ોઈએ: 

૧.  નામ, સરનામુ, ર્ન્મતારીિ રરૂ્ કરેલ પુરાવાના દસ્તાવેર્ સાથે મળતા હોવા ર્ોઈએ.  

૨.  માન્ય દસ્તાવેર્ોની યુઆઇડીએઆઈની યાદી મુર્બ ફક્ટ્ત માન્ય અને સ્વીકૃત પુરાવા     દસ્તાવેર્નો ર્ 

સ્વીકાર કરવો ર્ોઈએ.  

૩.  દસ્તાવેર્ોને સપંૂિવપિે સ્કેન કરવા ર્ોઈએ કે રે્થી બધી ણવગતો સ્પષ્ટપિે લઇ િકાય. . 

૪.  પુરાવા તરીકે કોઈપિ બનાવટી/ફેરફાર કરેલ દસ્તાવેર્ સ્વીકારવો ર્ોઈએ નહી. . 

૫.  પુરાવા દસ્તાવેર્નંુ સ્કેન સ્પષ્ટ અને સવુાચ્ય હોવું ર્ોઈએ.  

૬.  ક્ટ્લાયન્ટ પર પસંદ કરેલ દસ્તાવેર્નંુ નામ પુરાવાના દસ્તાવેર્ સાથે મળતંુ હોવું ર્ોઈએ.  
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દસ્તાવરે્ ભલૂ – અસ્વીકારના સૌથી સામાન્ય કારિો 
 

 ણનવાસીઓ દ્વારા રરૂ્ કરવામા આવલેા અમાન્ય દસ્તાવેર્ોના લીધ ેમોટા ભાગની નોંધિીનો અસ્વીકાર કરવામાં આવે છે. 

 નોંધિી કેન્ર િાતે મૂલયાંકનકતાવઓએ નોંધિી પહેલાં દસ્તાવેર્ોની ચકાસિી કરવામાં વધુ સાવચેત રહેવાની ર્રૂર છે. અમાન્ય દસ્તાવેર્ વગવ હેઠળ 

કેટલીક સામાન્ય અસ્વીકૃણતઓ નીચે ર્િાવલેી છે. 

દસ્તાવરે્ ભલૂ  અસ્વીકતૃીનુ ંકારિ 

અમાન્ય દસ્િાવિે

 

 પીઓઆઇ/પીઓએ/પીઓઆર/ડીઓબી તરીકે સ્કેન કરેલ કોઈપિ દસ્તાવરે્ રે્ માન્ય દસ્તાવેર્ોની યાદીમાં 

નથી તેનો અસ્વીકાર કરવામાં આવિે.  

 અગર ણપઓઆઇ દસ્તાવેર્માં નામ/ફોટો નહી હોય તો તેનો અસ્વીકાર કરવામા આવિે.  

 ઉદાહરિ તરીકે, અગર રેિનકાડવમાં ણનવાસીનંુ નામ અને ફોટો હિે તો ર્ તેનો ણપઓઆઇ તરીકે ઉપયોગ કરી 

િકાિે.  

 પીઓઆઇ/પીઓએ/પીઓઆર/ડીઓબી તરીકે સ્કેન કરેલ આધારકાડવ/પત્રનો અસ્વીકાર કરવામા આવિે.  

 માન્ય યાદી મરુ્બ અણધકૃત વયણક્ટ્ત દ્વારા આપવામાં આવલે પ્રમાિપત્રના રકસ્સામાં, ણનવાસીનો ફોટો 

અણનવાયવ છે  અને તે પ્રમાિપત્ર આપનાર વયણક્ટ્તની મહોર તથા હસ્તાક્ષર ધરાવતંુ હોવું ર્ોઈએ અન્યથા તેનો 

અસ્વીકાર કરવામાં આવિે.  

 અગર પીઓઆઇ/પીઓએ/પીઓઆર/ડીઓબી તરીકે ર્ોડવામાં આવલે દસ્તાવેર્ની અવણધ સમાપ્ત થઇ 

ગઈ હિે તો તેનો અસ્વીકાર કરવામાં આવિે.  

 ર્યારે મતદાતા આઈડી કાડવ પીઓએ તરીકે રરૂ્ કરવામાં આવે ત્યારે આઈડી કાડવની બંને બારુ્ સ્કેન કરવી 

ર્રૂરી છે અન્યથા તેનો અસ્વીકાર કરવામાં આવિે.  

 

િોંધણી ઓિિેિિ નવનવધ પ્રકાિિા ડોક્યુમેટિ એિિથી િફિનચત હોવા જ જોઈએ. આ ડોક્યુમેટિ એિિ આ પ્રમાણ ેછે:  

ડોક્યમુટેિ એિિિા પ્રકાિ વણયિ 

 

 

 

દસ્તાવજે માંજૂિ કિલેી સચૂી પ્રમાણ ેિથી 

ઓિિેિિ ેમાંજૂિ કિેલી દસ્તાવેજોિી સૂચી સામે 

અિલોડ કિેલા દસ્તાવેજોિે તિાસવા જ જોઈએ. જો 

ઓિિેિિ માંજૂિ કિેલી સૂચીમાાં િ હોય તેવા 

દસ્તાવેજોિો સ્વીકાિ કિ ેછે, તો તેિ ેભૂલિા આ પ્રકાિ 

હેઠળ િકાિવામાાં આવશે – ડોક્યુમેટિ એિિ. િીચે 

આિેલી શે્રણીઓિા આધાિે િેિા ભૂલિા પ્રકાિ િક્કી 

કિવામાાં આવશે: 

 

ડોક્યુમેટિ એિિિા પ્રકાિ  
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 િીઓઆઈ (પ્રૂિ ઓિ આઇડેટિીિી) 

 િીઓએ (પ્રૂિ ઓિ એડે્રસ) 

 િીઓઆિ (પ્રૂિ ઓિ ફિલશેિશીિ) 

 ડીઓિી (જટમ તાિીખ) 

ધાિો ક,ે જો ઓિિેિિ ેએક ખોિો િીઓઆઈ દસ્તાવેઅ 

અિલોડ કયો છે, તો તેિ ેિેિા-પ્રકાિ – િીઓઆઈ હેઠળ 

િકાિવામાાં આવશ.ે 

 

ભલૂ િાળવાિી િીત 

જો નિવાસીએ સાચો ઓળખિો દસ્તાવેજ આિેલો હોય, તો ઓિિેિિ ેતિાસવુાં જોઈએ કે એ જિસાાંનયયકીય માનહતીિો એ 

િુિાવાિા દસ્તાવેજ સાથે મેળ થાય છે કે િહીં. 

ડોક્યમુટેિ એિિ પ્રકાિ વણયિ 

ગુમ દસ્િાવિે 

 

 

 

 

જ્યાિ ેનિવાસીએ જરૂિી દસ્તાવેઓ િજુ િ કયાય હોય 

અથવા િોંધણી ઓિિેિિ એ િજુ કિલેા દસ્તાવેજોિ ે

અિલોડ કિવાિુાં ચૂકી ગયા હોય. 

 
 
 

 

ભલૂ િાળવાિી િીત 

િેકેિિ ેિજુ કિતાાં િહેલાાં દસ્તાવેજો અિલોડ થઈ ગયાાં છે તેવુમ સુનિનચચત કિો. 
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ડોક્યમુટેિ એિિ પ્રકાિ વણયિ 

દસ્તાવજેિા િામિો કમુળે 

 

 

દસ્તાવેજ માંજૂિ સૂચી પ્રમાણ ેિ હોવાિી ભૂલિી 

જેમ જ, ઓિિેિિ ેિધાાં જ િુિાવા માિેિા 

દસ્તાવેજ તિાસવાાં જોઈએ. 

િોંધ: હાલમાાં, ક્યુસીમાાં દસ્તાવેજિી ભૂલિો આ 

પ્રકાિ ઉિયોગમાાં લેવાતો િથી. 

 
 

 

ડોક્યમુટેિ એિિ પ્રકાિ વણયિ 

વસ્િી સવષયક ડેટા સમિમેચ 

 

ઓિિેિિ ે એ સુનિનચચત કિવુાં જ જોઈએ કે 

િેકેિમાાં િહેલી નિવાસીિી નવગતોિો િીઓઆઈ, 

િીઓએ અથવા ડીઓિી તિીક ે િજુ કિેલામ 

દસ્તાવેજોિી સાથ ેમેળ થાય છે. અટયથા, આવી 

ભૂલિે ક્યુસી પ્રફક્રયા દિનમયાિ ઓળખવામાાં 

આવશે. 
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ડોક્યમુટેિ એિિ પ્રકાિ વણયિ 

િિળી ગણુવત્તાિો દસ્તાવજે 

 
 

ઓિિેિિ ેસુનિનચચત કિવુાં જોઈએ કે અિલોડ 

કિવામાાં આવેલો દસ્તાવેજ સ્િષ્ટ છે અિે તેમામ 

િહેલી િધી જ માનહતીિ ેવાાંચી શકાય છે. 

ડોક્યમુટેિ એિિ પ્રકાિ વણયિ 

સ્કિે કિલેી છિી મળૂભતૂ દસ્તાવજેિી િથી 

 
 

 

જો નિવાસીએ મૂળભૂત દસ્તાવેજિ ેિદલે તેિી 

ઝેિોક્ષ િકલ િજુ કિી હોય, તો ઓિિેિિ ેત ે

દસ્તાવેજિો સ્વીકાિ િ કિવો જોઈએ. જો 

તે/તેણી આવા દસ્તાવેજિો સ્વીકાિ કિ ેછે, તો 

ભૂલિો આ પ્રકાિ ઉદ્ભવ ેછે. 

 

િોંધ: હાલમાાં, ક્યુસીમાાં દસ્તાવેજિી ભૂલિો આ 

પ્રકાિ ઉિયોગમાાં લેવાતો િથી. 
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ડોક્યમુટેિ એિિ પ્રકાિ વણયિ 

છેતિનિડી યકુ્ત દસ્તાવજે 

 
 

ઓિિેિિ ેદસ્તાવેજ એકત્ર કિતી વખત ેખૂિ જ 

સાવધ િહેવુાં જરૂિી છે. જો િુિાવાિા 

દસ્તાવેજોિા ભાગરૂિ ેઅટય નિવાસીિા 

દસ્તાવેજોિ ેઅિલોડ કિવામાાં આવે છે, તો આ 

ભૂલ થશ ેજ.  

 

િોંધ: ક્વોનલિી ચકેનલસ્િ માિ ેિફિનશષ્ટ િી – ક્વોનલિી ઇટસ્રક્શિ સિે િોિ એિિોલમટેિ ઓિિિેસયિો સાંદભય લો. 
 

નોંધિી ઓપરટેરો દ્વારા સામાન્ય ભલૂો 
 
નોંધિી ઓપરેટરો દ્વારા કરવામા આવતી કેટલીક સામાન્ય ભૂલો અહી આપી છે. દરેક ઓપરેટરે તેને ટાળવામા સાવચેત રહેવુ ંર્ોઈએ. 

પીઓઆઇ/પીઓએ/પીઓઆ

ર/ડીઓબી તરીકે 

નોંધિીપત્ર/આધારકાડવ ર્ોડલે 

છે. કયુસીમા અમાન્ય દસ્તાવેર્ 

તરીકે આનો અસ્વીકાર કરવામાં 

આવિે. 

નોંધિી ઓપરેટરે ઓળિ/સરનામા/ર્ન્મતારીિના પુરાવા તરીકે નોંધિીપત્ર/આધારકાડવ ર્ોડવા ર્ોઈએ નહી. આ 

માન્ય પુરાવો નથી અને ગુિવતા તપાસ દરણમયાન તેનો અસ્વીકાર કરવામાં આવિે. ઓપરેટરને પિ િોટો દસ્તાવરે્ 

અપલોડ કરવા બદલ બ્લેકલીસ્ટ કરવામાં આવિે. . 

 

 

અમાન્ય દસ્તાવરે્: 

ણપઓઆઇ/પીઓએ/પીઓઆ

ર તરીકે આધારપત્ર માન્ય નથી 

અને અમાન્ય દસ્તાવેર્ હેઠળ 

તેનો અસ્વીકાર કરવામાં આવિે. 

નોંધિી દરણમયાન, નોંધિી ઓપરેટરે સુણનણચચત કરવુ ંર્ોઈએ કે પીઓઆઇ/પીઓએ/પીઓઆર/ડીઓબી તરીકે 

સ્વીકાર કરવામાં આવેલ અને સ્કેન કરેલ દસ્તાવેર્ માન્ય દસ્તાવરે્ોની યઆુઇડીએઆઇની યાદી મરુ્બ માન્ય છે. 

ઓપરેટરે એ પિ સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ કે કોઈપિ દસ્તાવેર્નો સ્વીકાર કરતા પહેલાં એ તારીિે એ દસ્તાવરે્ 

માન્ય છે. અમાન્ય દસ્તાવેર્નો સ્વીકાર ઓપરેટર માટે દંડને નોંતરિે અને ઓપરેટરને બ્લેકલીસ્ટીંગ કરવા ભિી દોરી 

ર્ઈ િકે છે.  

અમાન્ય દસ્તાવેર્: મતદાતા 

આઈડીની ફક્ટ્ત એક બારુ્ની 

સ્કેન કરેલ નકલને અમાન્ય 

દસ્તાવેર્ ગિવામાં આવે છે. 

ઓપરેટરે સુણનણચચત કરવું 

ર્ોઈએ કે મતદાતા આઈડીની 

બંને બારુ્ઓ સ્કેન કરવામાં 

ગુિવતા તપાસ દરણમયાન ધ્યાન પર આવી છે એવી નોંધિી ઓપરેટરો દ્વારા કરવામાં આવતી સામાન્ય ભૂલ એ છે કે 

પીઓએ તરીકે મતદાતા આઈડીનો સ્વીકાર કરતી વિતે ઓપરેટરે એ સુણનણચચત કરવું ર્ોઈએ કે દસ્તાવરે્ોની બંને 

બારુ્ઓને સ્કેન કરવામાં આવે. અગર મતદાતા આઈડીની બંને બારુ્ઓ સ્કેન કરી નહી હોય તો નોંધિીનો અસ્વીકાર 

કરવામાં આવિે.  
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આવી છે. 

અમાન્ય દસ્તાવેર્:  ણનવાસીના 

નામ તથા ફોટો વગર 

આચાયવ/ગામના વડા દ્વારા 

આપવામાં આવલે પ્રમાિપત્રને 

માન્ય દસ્તાવેર્ તરીકે ગિવામાં 

આવતંુ નથી.  

ગામના વડા/આચાયવ દ્વારા આપવામાં આવેલા પ્રમાિપત્રનો ણપઓઆઇ/પોઓએ તરીકે સ્વીકાર કરતી વિતે, 
નોંધિી ઓપરેટરે સુણનણચચત કરવુ ંર્રૂરી છે કે પ્રમાિપત્ર આપનાર અણધકારી દ્વારા પ્રમાિપત્ર પર ણનવાસીના ફોટાને 

તેની મહોર અને હસ્તાક્ષર સાથે પ્રમાણિત કરવામાં આવેલ છે. અગર પ્રમાિપત્રમાં ફોટો નહી હોય તો પ્રમાિપત્રને 

અમાન્ય ગિવામાં આવિ ેઅને તેનો અસ્વીકાર કરવામાં આવિે.  

રાન્સલીટરેિન ભલૂ: ઇંગ્લીિમાં 

ર્નસાંણખ્યકીય ણવગતો સ્થાણનક 

ભાષા સાથે સમુેળ ધરાવતી નથી. 

ણનવાસીની ર્નસાંણખ્યકીય ણવગતો નોંધતી વિતે ઓપરેટરોએ ધ્યાન આપવું પડિે. અગર કેપ્સલોક ઓન હોય તો 

રાન્સલીટરેિન પ્રત્યે ધ્યાન આપવાની ર્રૂર રહિેે. ઓપરેટરે સુણનણચચત કરવું પડિે કે ઇંગ્લીિમાં નોંધવામાં આવલેી 

ર્નસાંણખ્યકીય ણવગતો સ્થાણનક ભાષા સાથે પિ સમુેળ ધરાવતી હોવી ર્ોઈએ, અન્યથા નોંધિીનો અસ્વીકાર 

કરવામાં આવિે.  

ણપઓઆઇ: પીઓઆઇમાં 

‘ઉફવ’, ઉરફે ધરાવતંુ ણનવાસીનંુ 

નામ  

ઓપરેટરોએ ધ્યાન આપવું પડિે કે ણપઓઆઇ દસ્તાવેર્નો સ્વીકાર કરતી વિતે રરૂ્ કરવામાં આવેલા ઓળિના 

પુરાવામાં ણનવાસીનંુ નામ ‘ઉફવ’, ‘ઉરફે’ ધરાવતંુ નથી. આવા દસ્તાવરે્ોનો ગુિવતા તપાસ દરણમયાન અસ્વીકાર 

કરવામાં આવિે. રરૂ્ કરવામા આવલેા ણપઓઆઇ દસ્તાવેર્માં નોંધિી ફોમવમા ર્િાવયા મુર્બ ફક્ટ્ત એક ર્ નામ 

હોવું ર્ોઈએ.  

વય-ફોટોનો કુમેળ:ણનવાસીની 

વય અને ફોટો સુમળે ધરાવતા 

હોવા ર્ોઈએ.  

ર્યારે ર્ન્મતારીિ જાહેર કરવામા આવી હોય ત્યારે ણનવાસીના ર્ન્મના વરસની ચકાસિી કરવામાં કાળજી લેવાવી 

ર્ોઈએ. િાસ કરીને બાળકોના રકસ્સાઓમાં, ર્ોણષત ર્ન્મતારીિની નોંધ કરતી વિતે ર્ન્મના વરસની માતાણપતા 

સાથે ચકાસિી કરવી ર્ોઈએ.  
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પ્રકરણ ૮: અપરાધો અને સજાઓ 
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પ્રકરણ ૮:અપરાધો અને સજાઓ 
 

આધાર અણધણનયમ અન ેણનયમનો અનસુાર અપરાધો અને સજાઓ 

 વેષ ધારિ કરવાની સજા 

 

અપરાધ સજા 

કોઈપિ િોટી ર્નસાંણખ્યકીય માણહતી કે બાયોમેરરક માણહતી 

આપીને રે્ કોઈ વયણક્ટ્ત જીણવત યા મૃત, વાસ્તણવક કે 

કાલપણનક, અન્ય વયણક્ટ્તનો વેષ ધારિ કરે છે અથવા વેષ ધારિ 

કરવાનો પ્રયાસ કરે છે તે.  

 ૩ વરસ સુધી કેદ  

          અથવા  

    ₹ ૧૦,૦૦૦ સુધી દડં  

          અથવા બંને  

રે્ કોઈ વયણક્ટ્ત આધાર ક્રમાંક ધારકને હાની કરવાના કે મસ્તી 

કરવાના કે આધાર ક્રમાંક ધારકની ઓળિને હડપ કરવાના 

ઈરાદા સાથે મૃત કે જીણવત, વાસ્તણવક કે કાલપણનક, અન્ય 

વયણક્ટ્તનો વેષ ધારિ કરીને કે વેષ ધારિ કરવાનો પ્રયાસ કરીને 

કોઈપિ ર્નસાંણખ્યકીય માણહતી કે બાયોમેરરક માણહતીને 

બદલાવ ેછે કે બદલાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.   

 ૩ વરસ સુધી લંબાવી િકાય તેવી મદુતની કેદ 

અને   

 ₹ ૧૦,૦૦૦ સુધી વધારી િકાય તેટલો દડં  

આ અણધણનયમ હેઠળ ઓળિની માણહતી એકત્ર કરવાને 

અણધકૃત નહી હોવા છતાં કોઈપિ રે્ વયણક્ટ્ત ભાષા, વતવણુક કે 

આચરિ વડે ઢોંગ કરે છે કે તે આમ કરવાને અણધકૃત છે. 

 ૩ વરસ સુધી લંબાવી િકાય તેવી મદુતની કેદ 

અને   

 ₹ ૧૦,૦૦૦ સુધી વધારી િકાય તેટલો દડં  

 કંપનીઓના રકસ્સામાં, દંડને ₹ ૧,૦૦,૦૦૦ 

સુધી વધારી િકાિે અથવા બંને  

 ઓળિની માણહતી જાહરે કરવા માટ ેસજા 

 

અપરાધ સજા  

કોઈપિ વયણક્ટ્ત,  નોંધિી કે પ્રમાિીકરિના ગાળા દરણમયાન 

એકત્ર કરવામાં આવેલ કોઈપિ ઓળિની માણહતીને 

ઈરાદાપૂવવક જાહેર કરે છે, પ્રસારરત કરે છે, નકલ કરે છે કે આ 

અણધણનયમની ર્ોગવાઈઓના અનુસંધાને કરવામાં આવલે 

કોઈપિ કરાર કે વયવસ્થાનંુ ઉલલંર્ન કરીને આ અણધણનયમ કે 

તેની અંતગવત બનાવવામાં આવેલા ણનયમનો હેઠળ અણધકૃત ના 

હોય તેવી અન્ય વયણક્ટ્તને મોકલાવે છે તે વયણક્ટ્ત.   

 ૩ વરસ સુધી લંબાવી િકાય તેવી મદુતની કેદ 

અને   

 ₹ ૧૦,૦૦૦ સુધી વધારી િકાય તેટલો દડં  

 કંપનીઓના રકસ્સામાં, દંડને  

₹ ૧,૦૦,૦૦૦ સધુી વધારી િકાિે અથવા બંને  
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 સીઆઈડીઆરમા અનાણધકતૃ પહોંચ 

 
 
 
 
 
 

 

અપરાધ સજા 

પ્રાણધકરિ દ્વારા અણધકૃત ના હોય તેવી કોઈપિ વયણક્ટ્ત ઈરાદાપૂવવક: 

એ. કેન્રીય ઓળિ ડેટા સંગ્રહ (સીઆઈડીઆર)માં પહોચ કરે  છે અથવા પહોંચ 

સુરણક્ષત કરે છે  

બી. સીઆઈડીઆરમાંથી કે કોઈપિ સ્થાનાન્તરીય સંગ્રહ માધ્યમમાં સગં્રણહત 

કોઈપિ ણવગતને ડાઉનલોડ કરે છે, નકલ કરે છે કે બહાર કાઢે છે  

સી.  સીઆઈડીઆરમાં કોઈપિ વાઈરસ કે અન્ય અિુણધ્ધઓ રુ્સાડે છે કે રુ્સાડાવ ે

છે  

ડી.  સીઆઈડીઆરમાં ણવગતોને નુકિાન કરે છે કે નુકિાન કરાવે છે 

ઈ.  સીઆઈડીઆરમાં પ્રવેિને િોરાવે છે કે િોરવવામાંમદદ કરે છે 

એફ. સીઆડીઆરમાં પ્રવેિ કરવાને અણધકૃત કોઈપિ વયણક્ટ્તને પ્રવિે કરવા દેતી નથી 

કે પ્રવિેનો ઇન્કાર કરાવે છે  

જી. કલમ ૨૮ની પેટા કલમ (૫)નંુ ઉલલંર્ન કરતા કોઈપિ માણહતી િુલલી કરે છે કે 

કલમ ૨૯નંુ ઉલલંર્ન કરતા કોઈપિ માણહતીનંુ આદાનપ્રદાન કરે છે, ઉપયોગ 

કરે છે કે પ્રદર્પષત કરે છે અથવા ઉપરોક્ટ્ત કૃત્યો પૈકી કોઈપિ કૃત્ય કરવામાં મદદ 

કરે છે  

એચ. કોઈપિ સ્થાનાન્તરીય સંગ્રહ માધ્યમમાં કે સીઆઈડીઆરમાં સગં્રણહત 

કોઈપિ માણહતીનો નાિ કરે છે, રદ કરે છે કે તેમાં ફેરફાર કરે છે અથવા તેના 

મૂલય કે ઉપયોગને ર્ટાડે છે અથવા કોઈપિ સાધન વડે તેને હાણનકારક રીતે 

પ્રભાણવત કરે છે અથવા  

આઈ. પ્રાણધકરિ દ્વારા ઉપયોગ કરવામાં આવતા કોઈપિ કોમ્પ્યુટર સોસવ કોડની 

ચોરી કરે છે, તેને ઈરાદાપૂવવક છુપાવે છે,નાિ કરે છે કે ફેરફાર કરે છે અથવા ચોરી 

કરાવે છે, છુપાવડાવ ેછે, નાિ કરાવે છે કે ફેરફાર કરાવે છે   

 ૩ વરસ સુધી લંબાવી 

િકાય તેવી મુદતની કેદ 

અને  

 દંડ રે્ ₹ ૧૦ લાિથી 

ઓછો નહી હોય. 

 સીઆઈડીઆરમા ંણવગતો સાથ ેચડેા ંકરવાની સજા 

 

અપરાધ સજા 

પ્રાણધકરિ દ્વારા અણધકૃત ના હોય તેવી કોઈપિ વયણક્ટ્ત આધાર 

ક્રમાંક ધારક સંબંણધત માણહતીમાં સુધારો કરાવના કે તેની કોઈપિ 

માણહતી િોધી કાઢવાના ઈરાદે, સીઆઈડીઆરની કે કોઈપિ 

સ્થાનાન્તરીય સંગ્રહ માધ્યમની ણવગતોનો ઉપયોગ કરે છે કે તેમાં 

ચેડાં કરે છે  

 ૩ વરસ સધુી લંબાવી િકાય તેવી મુદતની 

કેદ અને   

 ₹ ૧૦,૦૦૦ સુધી વધારી િકાય તેટલો દડં  

 

 

 

 

 માગંિી કરનાર હસ્તી દ્વારા અનણધકતૃ ઉપયોગ માટ ેસજા 
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અપરાધ સજા 

માંગિી કરનાર હસ્તી હોય તેવી કોઈપિ વયણક્ટ્ત કલમ ૮ની 

પેટા કલમ (૩)નંુ ઉલલંર્ન કરતા વયણક્ટ્તની ઓળિની 

માણહતીનો ઉપયોગ કરે  

 ૩ વરસ સુધી લંબાવી િકાય તેવી મદુતની કેદ 

અને   

 ₹ ૧૦,૦૦૦ સુધી વધારી િકાય તેટલો દડં  

 કંપનીઓના રકસ્સામાં, દંડને ₹ ૧લાિ સુધી 

વધારી િકાિે અથવા બંને  

 સચુનાની ર્રૂરીયાતોના ણબન-અનપુાલન માટ ેસજા 

 

અપરાધ સજા 

કલમ ૩ની પેટા કલમ (૨)ની અથવા કલમ ૮ની પેટા કલમ 

(૩)ની ર્રૂરીયાતોનંુ અનુપાલન કરવામાં ણનરફળ જાય છે તેવી 

કોઈપિ નોંધિી એર્ન્સી કે માંગિી કરનાર હસ્તી  

 ૧ વરસ સુધી લંબાવી િકાય તેવી મદુતની કેદ 

અને   

 ₹ ૧૦,૦૦૦ સુધી વધારી િકાય તેટલો દડં  

 કંપનીઓના રકસ્સામાં, દંડને ₹ ૧લાિ સુધી 

વધારી િકાિે અથવા બંને  

 સાધારિ સજા 

 

અપરાધ સજા 

આ અણધણનયમ કે તેના અંતગવત બનાવવામાં આવલે કોઈપિ 

ણનયમ કે ણનયમનો હઠેળ અપરાધ કરનાર કોઈપિ વયણક્ટ્ત કે 

રે્ના માટે આ ણવભાગ ણસવાય અન્યત્ર કોઈ ણનધાવરરત સજાની 

ર્ોગવાઈ કરવામાં આવી નથી. 

 ૧ વરસ સુધી લંબાવી િકાય તેવી મદુતની કેદ 

અને   

 ₹ ૨૫,૦૦૦ સુધી વધારી િકાય તેટલો દડં  

 કંપનીઓના રકસ્સામાં, દંડને ₹ ૧ લાિ સુધી 

વધારી િકાિે અથવા બંને  

 કપંનીઓ દ્વારા અપરાધો 

 

અપરાધ સજા 

જ્યાં કંપની દ્વારા આ અણધણનયમ હેઠળ અપરાધ કરવામાં 

આવયો છે ત્યાં ર્યારે અપરાધ કરવામાં આવયો તે સમય ે

કંપનીના કામકાર્ના સંચાલન માટે કંપનીનો પ્રભાર ધરાવતી 

હતી કે કંપનીને ર્વાબદાર હતી તેવી દરેક વયણક્ટ્ત, તેમર્ 

કંપની અપરાધની દોણષત હોવાનંુ મની લેવામાં આવિ ેઅને 

તેમની સામે કાનૂની કાયવવાહી કરવામાં આવિે અને તદનુસાર 

સજા કરવામાં આવિે:  

િરત એ કે અગર તે પુરવાર કરે છે કે અપરાધ તેની 

જાિકારી વગર કરવામાં આવયો હતો અથવા આવા 

અપરાધને અટકાવવા માટે તમામ ઉણચત મહેનત કરી 

આ કાયદાિી પે્ા-કલમ (1)માોં સમાનવષ્ટ સામ ે

્કી શકે િનહ અિ ેઆ એક્સ્્ િીચ ેકોઇએ પણ 

અપરાધ કયો હોય પછી ત ે કોંપિી દ્વારા હોય 

અિ ે પૂરવાર થાય કે અપરાધ  સહમતી કે 

મેળાપીપણાથી થયો છે. અથવા તો ત ેઅપરાધ 

નડરકે્સ્્ર કે મેિજેર, સેિે્રી કે કોંપિીિા અન્દ્ય 

કોઇ કમસચારીની ભૂલિા કારણે થયો છે, અથવા 

ઉપરોિમાોંથી કોઇ પણ ત ે અપરાધ મા્ે 

જવાબદાર હોય, તેવા નકસ્ટસામાોં નડરકે્સ્્ર, 

મેિજેર, સેિે્રી અથવા અનધકારી અપરાધ મા્ે 

દોષી ગણવામાોં આવી શકે છે અિ ે તેમિા 
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હતી/સાવધાની રાિી હતી તો આ પેટા કલમમાં 

સમાણવષ્ટ કંઈપિ બાબત આવી કોઈપિ વયણક્ટ્તને આ 

અણધણનયમમાં ર્ોગવાઈ કરવામાં આવલે કોઈપિ 

સજા પ્રણત ર્વાબદાર બનાવિ ેનહી. 

સામ ેકાયદાનકય કાયસવાહી થઇ શકે છે. અિ ેત ે

પ્રમાણે તેમિ ેસજા પણ થઇ શકે છે. 
 

 

 ભારત બહાર કરવામા ંઆવલે અપરાધ ક ેઉલલરં્ન માટ ેઆ અણધણનયમ લાગ ુપડિ ે

 

અપરાધ                  સજા 

પેટા કલમ (૨)ની ર્ોગવાઈઓને આધીન, આ 

અણધણનયમની ર્ોગવાઈઓ વયણક્ટ્તની રાષ્ટ્રીયતાને ધ્યાને 

લીધ વગર વયણક્ટ્ત દ્વારા કરવામાં આવલેા કોઈપિ 

અપરાધ કે ઉલલંર્નને પિ લાગુ પડિે. 

પેટા કલમ (૧)ના હેતુઓ માટે, અગર અપરાધ કે ઉલલંર્ન  

કરતુ કૃત્ય કે વતવણુકમાં કેન્રીય ઓળિ ડેટા 

સંગ્રહ(સીઆઈડીઆર)ની કોઈપિ ણવગતો સંકળાયેલ હિ ે

તો ભારત બહાર કોઈપિ વયણક્ટ્ત દ્વારા કરવામાં આવતા 

કોઈપિ આરાધ કે ઉલલંર્નને આ અણધણનયમની 

ર્ોગવાઈઓ લાગુ પડિે.  

 અપરાધની તપાસ કરવાની સિા 

 

કોડ ઓફ રક્રમીનલ પ્રોસીર્ર, ૧૯૭૩મા સમાણવષ્ટ કંઈપિ બાબતને ધ્યાનમાં લીધા વગર, ઇન્સ્પેક્ટ્ટર ઓફ પોલીસના 

દરજ્જાથી નીચે નહી એવા પોલીસ અણધકારી દ્વારા આ અણધણનયમ હઠેળ કોઈપિ અપરાધની તપાસ કરવામાં આવિે. 

 સજા/દડં અન્ય સજાઓમા દિલ કરિ ેનહી 

 

આ અણધણનયમ હઠેળ કરવામાં આવેલ કોઈપિ સજા/દડં હાલ પુરતા અમલમાં હોય તેવા અન્ય કોઈપિ કાનૂન હેઠળ 

અન્ય સજા કે દડં કરવાને અટકાવિે નહી. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 અપરાધની નોંધ 
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૧. આ અણધણનયમ હઠેળ સજાપાત્ર કોઈપિ અપરાધની કોટવ નોંધ લેિે નહી, ણસવાય કે પ્રાણધકરિ દ્વારા કે તેના દ્વારા 

અણધકૃત કોઈપિ અણધકારી કે વયણક્ટ્ત દ્વારા ફરરયાદ કરવામાં આવી હોય.  

1. ૨. ચીફ મેરોપોલીટન મેણર્સ્રેટ કે ચીફ જ્યુડીિીયલ મેણર્સ્રેટની કોટવથી નીચેની કોઈપિ કોટવ આ અણધણનયમ 

હેઠળ સજાપાત્ર કોઈપિ અપરાધ અંગે િટલો ચલાવિે નહી.  

 

નોંધિી/અપડટે દરણમયાન થયલેી ભલૂના લીધ ેઅપરાધો અન ેસજાઓ 

 સીંક પરતં ુઅપલોડ નહી કરાયુ ં

 

િામીનુ ંસ્વરૂપ કરવાની થતી માણસક કાયવવાહી 

૧. નોંધિીની તારીિથી ૧૦ રદવસ પછી નોંધિી 

પેકેટના અપલોડમા ણવલંબ 

૨. નોંધિીની તારીિથી ૨૦ રદવસ પછી નોંધિી 

પેકેટના અપલોડમા ણવલંબ 

સીંક પરંત ુઅપલોડ થયુ ંનહી:નોધિીની તારીિથી 

૩૦ રદવસ સુધી અપલોડ નહી થયેલ પેકેટ ગૂમ થઇ 

ગયાનંુ માની લેવામાં આવિે. 

૧. અટકાવી રાિવાની રકમ ₹ ૨૫ પ્રણત નોંધિી પેકેટ 

૨. અટકાવી રાિવાની રકમ ₹ ૫૦ પ્રણત નોંધિી પેકેટ 

૩. અટકાવી રાિવાની રકમ ₹ ૫૦ પ્રણત નોંધિી પેકેટ 

જો ૫ ફદવસમાાં અિડેિ િ થાય તો િોંધણી સ્થનગત જેવા 

નવનવધ નિયાંત્રણાત્મક િગલાાં લેવાયા છે. 

 ર્નસાંણખ્યકીય ભૂલ(ડીઈ) 

 

િામીનુ ંસ્વરૂપ કરવાની થતી માણસક કાયવવાહી  

આ ભલૂો ણવગતોની ગુિવતામાં હોય છે રે્મકે 

ફોટોગ્રાફની નબળી ગુિવતા, દેિીતી લીંગ અને 

ર્ન્મતારીિની ભૂલો ણવ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કેસ દીઠ અટકાવી રાિવામાં આવેલ રકમ ₹ ૨૫ પ્રણત પેકેટ હિ ે

માણસક સંણચત ડીઈ ભૂલો માટ ે

૩૦ કેસો માિ ે – ઓિિેિિિ ેિુિ:તાલીમ માિ ેતેિી 

િિજમોકૂિી 

 બાયોમરેરક ભલૂો ૩ (બીઈ-૩) 
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િામીનુ ંસ્વરૂપ કિવાિી થતી માનસક કાયયવાહી 

માગવદર્પિકા અનુસાર ફોટો નથી 

કેસ દીઠ અટકાવી રાિવામાં આવેલ રકમ ₹ ૨૫ પ્રણત પેકેટ હિે.  
માણસક સંણચત બીઈ-૩ ભૂલો માટે  

1. ૩૦ કેસો માિ ે – ઓિિેિિિે િુિ:તાલીમ માિ ેતેિી 

િિજમોકૂિી 

 બાયોમરેરક ભલૂો ૧ (બીઈ-૧) 

 

િામીનુ ંસ્વરૂપ કરવાની થતી માણસક કાયવવાહી  

 િોટી રીતે નોંધવામાં આવેલ આંગળાઓની સંપૂિવ છાપ 

લાપતા તરીકે  

 બીઈની અંદર ફોટાનો ફોટો 

 રુ્દી વયણક્ટ્તનો અપવાદરૂપ/વાંધાર્નક ફોટો 

 એક વસ્તુિો અિવાદરૂિ િોિો 

કેસ દીઠ અટકાવી રાિવામાં આવેલ રકમ ₹ ૧૦૦૦ 

પ્રણત પેકેટ હિે.  

માણસક સંણચત બીઈ-૧ ભૂલો માટે : 

1. ૧ કે વધ ુકેસો માિ ે – ઓિિેિિિે િુિ:તાલીમ 

આિવા માિે િિજમોકૂિી  

૫ કે વધ ુકેસો માિ ે – િાાંચ વષય માિ ેઓિિેિિિી 

િિજમોકૂિી. જો સાંનચત ભૂલોિી સાંયયા >=૧ હોય 

તો સમુનચત કાિૂિી કાયયવાહી કિવાિી િહેશ.ે 

 બાયોમરેરક ભલૂો ૨ (બીઈ-૨) 

 

િામીનુ ંસ્વરૂપ કરવાની થતી માણસક કાયવવાહી  

 વાંધાર્નક ફોટોમા િરાબ ગુિવતાવાળો ફોટો  

 વાંધાર્નક ફોટોમાં વાંધો દેિાતો નથી. 

કેસ દીઠ અટકાવી રાિવામાં આવલે રકમ ₹ ૨૫ પ્રણત 

પેકેટ હિે.  
માણસક સંણચત બીઈ-૨ ભૂલો માટે  

1. ૧ કે વધ ુકેસો માિ ે – ઓિિેિિિે 

િુિ:તાલીમ આિવા માિ ેિિજમોકૂિી  

 ફોટાનો ફોટો (પીઓપી) 

 

િામીનુ ંસ્વરૂપ કરવાની થતી માણસક કાયવવાહી  

ર્યારે ફોટો અન્ય કોઈ ફોટોગ્રાફ/અથવા 

ણબન-માનવીય હોય 

કેસ દીઠ અટકાવી રાિવામાં આવલે રકમ ₹ ૧૦૦૦૦ પ્રણત 

પેકેટ હિે.. માનસક સાંનચત િીઓિી ભૂલો માિે:  

૧. એક કે વધ ુકેસો માટ ે– એક વરસ માટે ઓપરેટરની  

૨. ૫ કે વધુ કેસો માટ ે – પાંચ વરસ માટ ે ઓપરેટરની 

ફરર્મોકુફી. અગર સંણચત ભલૂોની સંખ્યા >=૧ હોય તો 
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સમુણચત કાનૂની કરવાની ર્રૂર રહેિે.  

 ણબનસસંદીય ભાષા 

 

િામીનુ ંસ્વરૂપ કરવાની થતી માણસક કાયવવાહી  

ણનવાસીની ર્નસાંણખ્યકીયમાં ણબનસંસદીય/ 

અપમાનર્નક ભાષાનો ઉપયોગ 

કેસ દીઠ અટકાવી રાિવામાં આવેલ રકમ ₹ ૧૦૦૦ પ્રણત 

પેકેટ હિે.  

આવી માનસક સાંનચત ભૂલો માિ:ે 

1. ૧ કે વધ ુ કેસો માિ ે – ઓિિેિિિી િુિ:તાલીમ માિ ે

િિજમોકૂિી 

૫ કે વધ ુ કેસો માિ ે –  િાાંચ વષય માિે ઓિિેિિિી 

િિજમોકૂિી. જો સાંનચત ભૂલોિી સાંયયા >=૧ હોય તો 

સમુનચત કાિૂિી કાયયવાહી કિવાિી િહેશે. 

 નોંધિી એર્ન્સીની કામગીરી  

 

િામીનુ ંસ્વરૂપ કરવાની થતી માણસક કાયવવાહી  

િફિનશષ્ટ એિ –  ખામી/ભલૂિો પ્રકાિમાાં ભાિાાંકિિા 

િફિમાણો આિવામાાં આવેલ છે. 

અગર કામગીરીનંુ મૂલયાંકન ૯૦%થી નીચંુ હિે તો 

ઈએ લાલ ઝોનમાં હોવાનંુ ગિવામાં આવિે અને 

અગર કામગીરી ૮૫%થી નીચે ર્ટી ર્િે તો નોંધિી 

એર્ન્સીની નોંધિી કામગીરીને સ્થણગત કરી દેવામા 

આવિે અને તેમના ઈએ કોડ અને સૂણચમાં સમાવિેને  

૩ વરસ માટે પરત લઇ લેવામાં આવિે. 

 

 

 

 

 

 

 

 મલૂયાકંન 

 િામીનુ ંસ્વરૂપ કરવાની થતી માણસક કાયવવાહી  
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 િામીનુ ંસ્વરૂપ કરવાની થતી માણસક કાયવવાહી  

 

ણત્રમાણસક કામગીરી મૂલયાંકન દરણમયાન જાિવા મળેલ 

વધ ુ પડતી િામીઓ/ઉલલંર્નો અથવા જ્યાં અટકાવી 

રાિવામાં આવલેી રકમ મૂલયાંકન હેઠળની અવણધ માટ ે

ચુકવવાપાત્ર રકમના ૫૦% કરતાં વધુ હોય ત્યાં 

એર્ન્સીની નોંધિીની કામગીરીને સ્થણગત કરી દેવામાં 

આવિે  અને તેમના ઈએ કોડ તથા સૂણચમાં સમાવિેને ૩ 

વરસ માટ ેપરત લઇ લવેામાં આવિે. 

ઠગાઈના સંભણવત ઈરાદા વગર ણનધાવરરત સૂચનાઓના 

ગંભીર ઉલલંર્નો – યુઆઇડીએઆઈની સવેાઓ માટ ે

વધારે િુલક વસલુવું/ભ્રષ્ટ પ્રિાલીઓમાં ર્ોડાવું અને 

ણનરીક્ષિ દરણમયાન માલુમ પડેલ અનણધકૃત પીઈસી 

ચલાવવા માટે 

પ્રણત બનાવ દીઠ ₹ ૫૦,૦૦૦ અને એક વરસ માટ ે

ઓપરેટરનંુ બ્લેકલીસ્ટીંગ 

ઠગાઈના સંભણવત ઈરાદા વગર ણનધાવરરત સૂચનાઓના 

ગંભીર ઉલલંર્નો–  યઆુઇડીએઆઈના સોફ્ટવેર સાથે 

ચેડાં કરવા (ઓપરેટર/ણનરીક્ષક બાયોમેરરકસ બાયપાસ) 

પ્રણત બનાવ દીઠ ₹ ૧,૦૦,૦૦૦ અને ૫ વરસ માટ ે

ઓપરેટરનંુ બ્લેકલીસ્ટીંગ  

દસ્તાવેર્ ભૂલ ડીઓઈ ૧  

 કપટયુક્ટ્ત દસ્તાવરે્  

 લાપતા દસ્તાવેર્ 

માનસક સાંનચત ડીઓઈ-૧ ભૂલો માિે પ્રનત િેકેિ 

રૂ.૧૦,૦૦૦: 

 ૧ કે વધ ુ કેસો માિે: ઓિિેિિિી િુિ:તાલીમ માિ ે

િિજમોકૂિી  

 ૫ કે વધ ુ કેસો માિે – ઓિિેિિિી િાાંચ વષય માિ ે

િિજમોકૂિી  

જો સાંનચત ભૂલોિી સાંયયા >=૧ હોય તો યોગ્ય 

કાિૂિી કાયયવાહી કિવાિી િહેશ.ે 

 

દસ્તાવેર્ ભૂલ ડીઓઈ ૨  

 અમાટય દસ્તાવેજ  

 િિળી ગુણવત્તાવાળા દસ્તાવેજ  

 જિસાાંનયયકીય ડેિાિો કુમેળ  

પ્રનત િેકેિ રૂ.૨૫ 

માનસક સાંનચત ડીઓઈ -૨ ભૂલો માિ:ે  

 ૩૦ કે વધુ કેસો માિે – ઓિિેિિિી િુિ:તાલીમ માિે 

િિજમોકૂિી  

દસ્તાવેર્ ભલૂ (૧,૨, અને ૩) માટે નાિાકીય 

ણનરુત્સાહકો(ડીસઇનસેન્ટીવઝ) 

ડીઓઈ ભલૂ ૧ અને ૨ ને ર્નસાંણખ્યકીય ભૂલ ગિવામાં 

આવિે અને મહીના માટેનીચકાણસત પેકેટની કૂલ સંખ્યા 

સામે ભલૂયુક્ટ્ત પેકેટની કૂલ સંખ્યાના ડીઈ% સાથે 

ગિતરીમાં લેવામાં આવિે અને એ મહીનાના કૂલ 

ચૂકવિાના એટલા % ડીઈ ભલૂ સાથે કાપી લવેામાં આવિે.   

 * કૂલ નાિાકીય ણનરુત્સાહકો પર ટોચમયાવદા: દરેક માણસક ચૂકવિા ચક્રમા કૂલ ચૂકવિાના @૫૦% મયાવદા મુકવામાં 

આવિે. 

 

ઓપરટેરો ણવરુદ્ધ કાયવવાહી 
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ભલૂનો પ્રકાર વિવન 

 ર્નસાંણખ્યકીય ભૂલ 

 બાયોમેરરક ભૂલ  

 ફોટાનો ફોટો (પીઓપી) 

 ણનવાણસની ર્નસાંણખ્યકીય ણવગતમાં ણબનસંસદીય/અપમાનર્નક 

ભાષાનો ઉપયોગ 

 બનાવતી ણપઓઆઇ/પીઓએ સાથે નોંધિી, બનાવતી સમંણતપત્રનંુ 

સર્વન/ યુઆઇડીએઆઈ સોફ્ટવેર સાથે ચેડાં કરીને કરવામાં આવલે 

કોઈપિ નોંધિી 

 કરેલી ભૂલના સ્વરૂપના આધારે ઓપરેટર/ણનરીક્ષકને ૬ મહીનાથી  ૫ 

વરસ સધુીના સમયગાળા માટે બ્લેકલીસ્ટ કરવામાં આવિે.  

 સમુણચત કાનૂની કાયવવાહી કરવાની રહેિે. 
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પ્રકરણ ૯: ગ્રાહક સોંતોષ સુધારવા અને ઠગાઈ તથા ભ્રષ્ટાચારન ેઅ્કાવવા નોોંધણી 

કર્મચારીઓ ર્ા્ે ર્ાગમદશમક સૂચનાઓ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

કરણ ૯: ગ્રાહક સોંતોષ સુધારવા અને ઠગાઈ તથા ભ્રષ્ટાચારને અ્કાવવા નોોંધણી કર્મચારીઓ ર્ા્ે ર્ાગમદશમક 
સૂચનાઓ 

***અગર આપ પ્રાણધકરિ દ્વારા આધાર નોંધિી અને અપડેટ કરવા માટે નક્ટ્કી કરવામાં આવલેા ણનયમો અને ણનયમનોના પાલનમાં કોઈપિ ણવચલન રુ્ઓ તો તત્કાલ 

સંબંણધત અણધકારીને તેની જાિ કરો. 
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ણવચાલનની જાિ કરવા માટ ેણનમ્નણલણિત અણધક્રમ્નુઅનુસરન કરો: 

   
 

ઓપરટેર ણનરીક્ષક ઈએ (નોડલ અણધકારી) આરઓ (સબંણંધત) 

 

નમનૂારૂપ એસ્કલેિેન મરેીક્ટ્સ (દરકે કને્ર િાત ેપ્રદર્પિત કરવુ ંર્રૂરી છે) 

 

***વરરષ્ઠ નાગરીકો તથા ણવકલાંગ ણનવાસીઓને ઓપરેટરે પ્રાધાન્ય આપવું ર્ોઈએ. 

વરરષ્ઠ નાગરીકોના રકસ્સામા: ણવકલાગં વયણક્ટ્તઓ ક ેબાયોમરેરક અપવાદો ધરાવતાણનવાસીઓના રકસ્સામા: 

ઓપરેટર ેતમામ બાયોમેરરકસ એટલે ક ે, ૧૦ આગંળીઓની છાપ, ૨ કીકીઓ અને 

ફોટોગ્રાફ લેવાનો પ્રયાસ કરવો ર્ોઈએ.. 

અગર બાયોમેરરક ડીવાઈસ વરરષ્ઠ નાગરરકના બાયોમેરરકસ િોધવામાં અસમથવ હોય તો 

ઓપરેટર ેફોસવ કપે્ચર નો પ્રયાસ કરવો ર્ોઈએ. 

 

ઓપરેટરે એ ચોક્ટ્કસ અપવાદન ે ફક્ટ્ત સોફ્ટવેરમાં ણચણન્હત કરવો ર્ોઈએ અને અન્ય 

તમામ બાયોમેરરકસ લેવા ર્ોઈએ..  

ઓપરેટર ેઅપવાદન ેસ્પષ્ટ દિાવવતો અપવાદનો ફોટોગ્રાફ લેવાનો રહેિે. 

 

ર્વાબદારી 
કરવું ર્ોઈએ કરવું ના ર્ોઈએ 

ગ્રાહક સતંોષમા સધુારો કરવો 

નોંધિી એર્ન્સી  ઓપરેટર/ણનરીક્ષક ઓન-બોડીંગની પ્રમાણિત કાયવણવણધ  ઓપરેટર આઈડીના વધારે સે્સ માટે એક 

કને્રનુ ંસરનામુ ં  

ઈએનુ ંનામ અને કોડ : 

ઓપરટેરનુ ંનામ અન ેસપંકવ નબંર : 

ણનરીક્ષકનુ ંનામ અન ેસપંકવ નબંર : 

ઈએ (નોડલ અણધકારી)નુ ંનામ અન ેસપંકવ નબંર : 

રજીસ્રાર (નોડલ અણધકારી)નુ ંનામ અન ેસપંકવ નબંર 

ફરરયાદ કક્ષ, યુઆઇડીએઆઈ, આરઓના સંપકવ નંબર : 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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સુણનણચચત કરો: ઓપરેટર/ણનરીક્ષકની ભરતી 

કરો,ઓપરેટર/ણનરીક્ષકને પ્રણિક્ષિ આપો અને પ્રમાણિત 

કરો,ઈએ એડમીન પોટવલમાં નોંધિી કરો અને સરક્રય કરો. 

 ડીવાઈસ વયાપારી/યુઆઇડીએઆઈ પ્રાદેણિક કાયાવલયની 

મદદથી ડીવાઈસ પુરતી સણહત ઓપરેટરોના યોગ્ય પ્રણિક્ષિને 

સુણનણચચત કરો. 

 ઓપરેટર દ્વારા ગુિવતાયુક્ટ્ત ણવગતોની નોંધિી સુણનણચચત 

કરવા માટે ઉણચત બઠેક વયવસ્થા સુગમ બનાવો. 

 ભીડ અને સમયના સંચાલનને સુણનણચચત કરવા તથા 

ણનવાસીઓની પૂછપરછના ર્વાબ આપવા “હેલપડસે્ક”ની 

વયવસ્થા કરો. 

 દરેક નોંધિી કેન્ર િાતે કમસેકમ એક લેપટોપ બેક-અપ 

ઉપલબ્ધ કરવો. 

 કેન્ર િાતે નોંધિીના સમય નો બચાવ કરવા નોંધિી-પૂવવ 

ણવગતો એકત્ર કરો અને સાફ કરો. 

 ફક્ટ્ત યુઆઇડીએઆઈ માન્ય બાયોમેરરક ડીવાઈસ નો ઉપયોગ 

કરો. સુણનણચચત કરો કે નોંધિી માટે ર્રૂરી તમામ ઉપકરિો 

આપવામાં આવયા છે. 

 દરેક નોંધિીના અંતે ણનરીક્ષક/ઓપરેટરના આંગળાની સ્પષ્ટ 

છાપ લવેાના મહત્વ ણવષે તેઓને સુગ્રહ્ય બનાવો. 

 દરેક નોંધિી કેન્ર િાતે િુલક પત્ર લગાડવામાં આવેલ છે. 

ર્ પાસવડવનો ઉપયોગ કરો. 

 કોઈ બે ઓપરેટરને એક સરિા ઓપરેટર 

આઈડી (યુઝર કોડ) હોવા ર્ોઈએ નહી. 

 ઓન-બોડીંગના સમયે ઓપરેટરો કે 

ણનરીક્ષકોના બાયોમેરરકસના ફોસવ કેપ્ચર ને 

ટાળો. 

 ણબનપ્રમાણિત ઓપરેટર/ ણનરીક્ષકની ભરતી 

કરવી ર્ોઈએ નહી. 

 નોંધિી મથકે મુકવામાં આવેલા ઉપકરિોના 

ધોરિો અંગે સમાધાન કરિો નહી. 
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ઈએ કમવચારીઓ- 

ઓપરટેર/ણનરીક્ષક 
 નોંધિી મથકની યોગ્ય વયવસ્થા રે્વી કે ટેબલની ઉંચાઈ, 

ડીવાઇસીસની ગોઠવિી, ઓપરેટરની સમક્ષ ણનવાસીની બેઠક, 
પ્રકાિ આયોર્ન અને સફેદ પાચવવભૂનંુ તાિ સુણનણચચત કરો. 

 ણનવાસી ણનચચીંત રહે અને ણવગતો મળેવવાઈ સુગમતા માટે 

નોંધિી પહેલાં અને નોંધિી દરણમયાન ણનવાસીને નોંધિીની 

ણવણધ ણવષે માણહતી આપો. 

 અગર ણનવાસી વાંચવાને સમથવ ના હોય તો તેને વાંચી 

સંભળાવો. િાત્રી કરો કે નામની ર્ોડિી, લીંગ, સરનામું, 
સંબંધની ણવગતો સાચી છે. 

 નોંધિી દરણમયાન ધીરર્ રાિો અને ણનવાસી પ્રત્ય ેણવનમ્ર બનો. 

 ણનવાસીના મોબાઈલ નંબરની સીસ્ટમમાં નોંધ કરી છે તે 

સુણનણચચત કરો. 

 નોંધિી/અપડેટમા ઈમઈેલ આઈડીના ઉપયોગ અંગે ણનવાસીને 

સમજાવવામાં આવે તે સુણનણચચત કરો. 

 અસ્વીકૃણતને ન્યુનતમ બનાવવા ઓપરેટરે નવી નોધિી પૂવ ે

“આધાર સણુવધા િોધો – અગ્રીમ િોધ” નો સરક્રયપિે 

ઉપયોગ કરવાની ર્રૂર છે. 

 આધાર સર્વન/અપડિેન માટે લાગતા સમય એટલે કે ૯૦ 

રદવસો સધુી, ણવષે ણનવાસીને વાકેફ કરો. 

 યુઆઇડીએઆઈ તરફથી આધાર સર્વન અંગે એસએમએસ 

પ્રાપ્ત થયા બાદ ઈ-આધાર ડાઉનલોડ કરવા અંગે ણનવાસીને 

માણહતી આપો. 

 અગર ૯૦ રદવસ બાદ ણનવાસીને ડાઉનલોડ માટે આધાર 

સર્વનનો એસએમએસ કે ઈ-આધાર પ્રાપ્ત ના થાય તો 

૧૯૪૭નો કેhelp@uidai.gov.in સંપકવ સાધવા 

ર્િાવો. 

 ણનવાસીને ણનચચીંત કરો અને િાત્રી કરો કે નોંધિી દરણમયાન 

પુરા સમય માટ ેણનવાસીનો સ્ક્રીન ચાલ ુહોય અને નોંધવામાં 

આવી રહલે ણવગતોને ક્રોસચેક કરવા ર્િાવો. 

 ણવકલાંગ, વરરષ્ઠ નાગરીકો અને ગભવવતી મણહલાઓને પ્રાધાન્ય 

આપો. 

 નોંધિીના ફોમવમાં આપની મળે ે કોઈ ફેરફાર કરિો નહી. 

ણનવાસી કોઈક નજીવા ફેરફાર કરવાનો આગ્રહ રાિે તો પિ 

ઓપરેટરે આને ચકાસિીકતાવને સોંપવુ ં ર્ોઈએ. આવા 

રકસ્સાઓમાં, ઓપરેટરે ણવનમ્રતાપવૂવક ણનવાસીને 

ચકાસિીકતાવ પાસે ર્વાનંુ કહેવુ ંર્ોઈએ અને હવેથી નોંધિી 

ફોમવમાં ફેરફાર કરવા તથા ચકાસિીકતાવના હસ્તાક્ષર લેવા કહેવુ ં

ર્ોઈએ.  

 કોઈપિ પ્રકારના આધાર અપડેટ માટે 

પ્રાણધકરિ દ્વારા ણનધાવરરત િુલક કરતા વધારે 

પૈસાની માંગિી કરિો નહી. 

 બાયોમેરરકસ અપવાદ અને આંગળાની 

છાપની નબળી ગુિવતા ની ણસ્થણતમાં 

કોઈપિ ણનવાસીને નોંધિીનો ઇનકાર કરિો 

નહી.  

 ણનવાસી સાથે ઉદ્ધતાઈપવૂવક બોલિો નહી. 

 ણનવાસીની અગાઉની નોંધિીની તપાસ કાયવ 

ણવના ણનવાસીની પુન:નોંધિી કરિો નહી.   

 ણનવાસીએ ણવગતો આપી ન હોય તેવા 

રફલડ્સમાં એન/એ, એનએ, વગેરે નોંધ 

કરિો નહી.  
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ર્વાબદારી 
કરવુ ંર્ોઈએ કરવુ ંના ર્ોઈએ 

ઠગાઈ અન ેભ્રષ્ટાચારથી દરૂ રહવેુ ં

ઈએ કમવચારીઓ- 

ઓપરટેર/ણનરીક્ષક  
 આધાર ક્ટ્લાયન્ટમાં આપિા પોતાના ઓપરેટર આઈડી વડ ેલોગ 

ઇન કરો અને ર્યારે બેઠક છોડો ત્યારે અનુપ્રયોગને લોગ ઓફ 

કરો કે ર્થી અન્ય કોઈ નોંધિી માટે આપની લોગ ઇન ણવન્ડોનો 

ઉપયોગ કરી િકે નહી.  

 આપિા લોગ ઇન પાસવડવને અવારનવાર બદલાવો. 

 ઓપરેટર સીંક કામગીરી ણનયણમત કરો.  

 પ્રાણધકરિ દ્વારા ણનધાવરરત પ્રમાણિત પરરચાલન કાયવણવણધનંુ 

અનુસરિ કરો.  

 માત્ર ણનધાવરરત પીઓઆઈ/પીઓએનો ઉપયોગ કરો. 

 અન્ય ઈએ કમવચારી દ્વારા કોઈ ઠગાઈ ધ્યાનમા આવે તો 

પ્રાણધકરિને સરક્રયપિે જાિ કરો.  

 યુઆઇડીએઆઈની સૂચનાઓ મુર્બ નોંધિીની ણવગતોને 

ફાઈલ કરો, બેક-અપ  લો અને સંગ્રહ કરો.  

 યોગ્ય પરરશ્રમ બાદ તમામ બાયોમેરરક અપાવાદના રકસ્સાઓ 

સમાપ્ત કરો.  

 સુણનણચચત કરો કે દરરોર્ કોઈપિ નોંધિી/અપડેટની િરૂઆત 

પહેલાં બધા નોંધિી મિીનોના જીપીએસ કોઓડીનેટસ લવેામાં 

આવલે છે. 

 

 

 

 એનરોલમેન્ટ ક્ટ્લાયન્ટ/મિીન સાથે ચેડાં 

કરવાનો પ્રયાસ કરિો નહી. 

 ણનવાસીની નોંધિી કરવા ફોટોગ્રાફનો ફોટો 

લો, ણનવાસીના ફોટોના સ્થાને ભગવાનનો 

ફોટો લો, ણનવાસીના ફોટોના સ્થાને પદાથવ, 
પ્રાિી/પ્રાિીઓના ફોટો લેવામાં આવે છે 

અને ણનવાસીની ર્નસાંણખ્યકીય ણવગતોમાં 

ણબનસંસદીય ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં 

આવ ેછે. 

 બાયોમેરરકસ લેવાનંુ ટાળવા પુખ્તવયીની 

બાળક તરીકે નોંધિી કરવાનો પ્રયાસ કે ૫ 

વરસથી નાની વયના બાળકની પુખ્તવયી 

તરીકે નોંધિી કરવાનો પ્રયાસ  

 નોંધિીના હેતુ પુરતા બાળકના વાલી કે 

માતાણપતા તરીકે વતવવું 

 કોઈપિ નોંધિીના સમથવનમા િોટો 

દસ્તાવેર્ રે્મકે અિબારની સ્કેન નકલ 

અપલોડ કરવો  

 ણનવાસીના આધારમાં આપના મોબાઈલ 

નંબર અને ઈમઈેલ આઈડીનો ઉપયોગ 

કરવો. 

 નોંધિી વિતે ણનવાસીના બાયોમેરરકસની 

સેળભેળ કરવાનો પ્રયાસ 

 અન્ય કોઈ ઓપરેટર દ્વારા કરવામાં આવલેી 

નોંધિી માટે હસ્તાક્ષર કરવા  

 ફોટોકોપી, સ્કેન કરેલ દસ્તાવરે્ કે  અસલ 

પીઓઆઈ/પીઓએ ણસવાય અન્ય કોઈપિ 

દસ્તાવેર્ ફોમવનો સ્વીકાર  

 ણનવાસીના પીઓઆઈ/ પીઓએની નકલ 

(હાડવકોપી કે ઈલેક્ટ્રોણનક સ્વરૂપમાં) રાિવી. 
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આધાર પનુ:પ્રાણપ્ત પ્રરક્રયા 
 
 

 આધાર પનુ:પ્રાણપ્ત માટનેા કારિો:  

– ણનવાસીઓ તેઓના આધારને લીંક કરવાની કે સીડીંગની ઉતાવળમાં હિ ે

– ૯૦ રદવસ પછી પિ પત્ર તેના ગંતવય સ્થાને પહોચતો નથી  

– ણનવાસીઓએ તેમની ઈઆઈડી/યુઆઇડી સ્લીપ િોઈ નાિી છે 
 

 આધાર સર્વન: સામાન્યરીતે, નોંધિી એર્ન્સી તરફથી યુઆઇડીએઆઈ દ્વારા નોંધિી પેકેટની પ્રાણપ્તથી મહિમ ૯૦ રદવસો લાગે છે અને તે તમામ 

ચકાસિી પ્રરક્રયાઓ પસાર કરવાને આધીન છે. 

 ણવતરિની રીત:  ઇણન્ડયાપોસ્ટ દ્વારા સરનામા પર મોકલવામાં આવ ેછે, રજીસ્ટરડ મોબાઈલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને યુઆઈડીએઆઈ ની વેબસાઈટ પરથી 

ડાઉનલોડ કરામાં આવે છે અથવા રજીસ્ટરડ મોબાઈલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને એમ-આધાર ડાઉનલોડ કરવામાં આવ ેછે. 

 પત્રની ણસ્થણત: કેટલાક પત્રો પારગમન દરણમયાન િોવાઈ જાય છે અથવા ણનવાસીએ સ્થળાંતર કયુું હોય છે. 

માત્ર નોંધિી આઈડી (ઈઆઈડી) પ્રાપ્ય છે 
 

 https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ની ણનવાસીએ મુલાકાત લવેી. 

 ઇઆઇડીની નોંધ કરવી, રજીસ્ટરડ મોબાઈલ નંબરને ઓટીપી મળવો અને આધાર 

પત્ર(ઈ-આધાર)ની પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવી.   

 ણનવાસીએ ૫૧૯૬૯ ને એસએમએસ કરવો, ટાઈપ કરો: 

 UID STATUS < ૧૪ અંકનો ઇઆઇડી > OR  

 UID STATUS < ૨૮ અંકનો ઇઆઇડી > 

 https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-no ની મુલાકાત કરીને 

ણનવાસી તેના/તેિીના મોબાઈલ પર આધાર મેળવી િકે છે. 

 ઇઆઇડી નંબર, રજીસ્ટરડ મોબાઈલ નંબર તથા ઓટીપીની ર્રૂર પડે છે. 

 પ્રાણધકરિ દ્વારા આદેણષત દરે કાયમી નોંધિી કેન્ર(પીઈસી) પાસેથી પિ ણનવાસી ઈ-આધારનંુ મુરિ 

કરાવી િકે છે.  

 ણનવાસી ૧૯૪૭ પર કોલ પિ કરી િકે છે. 

 ણનવાસી help@uidai.gov.in પર ઈમેઈલ વયવહાર પિ કરી િકે છે. 

યઆુઇડી/આધારની િબર છે પિ પત્ર િોવાઈ ગયોછે/અપ્રાપ્ય છે 
 

 https://eaadhaar.uidai.gov.in/ની ણનવાસી મલુાકાત કરી િકે છે 

 આધાર લિો 

 ઓટીપી મેળવવા માટે રજીસ્ટરડ મોબાઈલ નંબર આપો 

 ઈ-આધાર તરીકે પિ જાિીતી આધારપત્રની પીડીએફ ડાઉનલોડ કરો  

 ણનવાસી ૫૧૯૬૯ પર એસએમએસ પિ કરીિકે છે અને ટીપ કરો: 

 UID EAADHAAR < આધાર > <ઈમઈેલ આઈડી > < પીનકોડ > 
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િોવાઈ ગયલે ઇઆઇડી અને/અથવા યઆુઇડી/આધાર 
 

 https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eidની ણનવાસી મુલાકાત કરી િકે છે 

 ફક્ટ્ત ંનગ્લીિ ભાષામાં નામ લિો 

 નોંધિી દરણમયાન નોંધેલ રજીસ્ટરડ મોબાઈલ નંબર અથવા ઈમઈેલ આઈડી 

 આધાર કે ઇઆઇડી પુન:પ્રાપ્ત કરવા માટે રજીસ્ટરડ મોબાઈ નંબર /ઈમઈેલ આઈડીમા 

ઓટીપી પ્રાપ્ત થિ ે

 ણનવાસી ૧૯૪૭ને કોલ કરવાનો ણવકલપ પિ અપનાવી િકે છે 

 ણનવાસી help@uidai.gov.in પર ઈમેઈલ વયવહાર પિ કરી િકે છે 

 આધાર કાયમી નોંધિી કેન્રની મુલાકાત   

 ઓપરેટરને “અગ્રીમ િોધ”નો ઉપયોગ કરવા કહો. 

 આપની નોંધિીની ણવગતો િોધવા ર્નસાંણખ્યકીય માણહતી આપો. 

 ણનવાસી નજીકના યુઆઇડીએઆઈના પ્રાદેણિક કાયાવલયની મલુાકાત લઇ િકે છે 

 દરેક આરઓ િાતે કોઈક હેલપડસે્ક હોય છે.  

 અસંતુષ્ટ ણનવાસીઓને મદદ કરવાને અણધકારીઓ િુિ હિે. 

ઈ-આધાિ 

  ઉિિ દશાયવલેી કોઈિણ એક િદ્ધનતિો ઉિયોગ કિીિે, નિવાસી આધાિિી એક ઇલેક્રોનિક િકલ 

ડાઉિલોડ કિી શકે છે 

 તે એક િાસવડય દ્વાિા સુિનક્ષત િીડીએિ િાઇલમાાં હશ ે

 આધાિિે ડાઉિલોડ કિવા માિે નિવાસી https://eaadhaar.uidai.gov.in/ િી મુલાકાત લઈ 

શકે છે 

આધાિ િુિ:મરુણ ઓડયિ 
 

 અધાિિે િુિ:મુફરત કિવા માિે યુઆઈડીએઆઈ દ્વાિા ઓિલાઇિ સેવા િૂિી િાડવામાાં આવ ે

છે 

 જો નિવાસીિે તેિો મૂળ આધાિ િત્ર િ મળ્યો હોય અથવા મૂળભૂત આધાિ િત્ર ખોવાઈ ગયો 

હોય કે ગૂમ થયો હોય તો તે/તેણી તેમિા આધાિિા િુિ:મુરણિી નવિાંતી કિી શકે છે 

 નિવાસી https://eaadhaar.uidai.gov.in/ િી મુલાકાત લઈ શકે છે 

 આધાિ ક્રમાાંક/ વચ્યુયઅલ આઇડી/ઈઆઈડી દાખલ કિો 

 આિેલો સુિક્ષા કોડ દાખલ કિો 

 િછી, “ઓિીિી મોકલો” અથવા “ઓિીિી દાખલ કિો” િિ નક્લક કિો 

 જો નિવાસીિો મોિાઇલ િાંિિ િોંધણી િામેલો િ હોય તો, “માિો મોિાઇલ િોંધાયો િથી” એ િોક્સિે ચેક કિો. િછી ઓિીિી મેળવવા માિે 

નિિ-િોંધાયેલ મોિાઇલ િાંિિ દાખલ કિો 
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પ્રકરણ ૧૦: પરરરશષ્ટ (એસ) 
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પ્રકરણ ૧૦: પનરનશષ્ટ(એસ) 
 

 
 

      

િફિનશષ્ટ િી – કોડ ઓિ કાંડક્િ 

િફિનશષ્ટ એ – આધાિ અનધનિયમ 
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૧. સેવા પ્રદાતા ણનવાસીઓના ણહતોની સુરક્ષા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરિે. 

૨.. સેવા પ્રદાતા ણનવાસીઓની આધાર નોંધિી અને અપડેટના કાયોમાં ઉચ્ચસ્તરીય નૈણતકતા, સત્યણનષ્ઠા,ગૌરવ અને િુધ્ધતા   જાળવિે..  

૩. સેવા પ્રદાતા તેમંની ર્વાબદારીઓને તત્પરતા, નૈણતકતા અને વયવસાયી રીતે પૂિવ કરિે.  

૪. સેવા પ્રદાતા હમંેિા પૂરી સતકવતા રાિિે, ઉણચત સભંાળ રાિિે અને સ્વતંત્ર વયવસાયી ણનિવય સાથે કામ કરિે.. 

૫. સેવા પ્રદાતા, જ્યાં માણહતીને જાહેર કરવી આ અણધણનયમ અથવા તત્કાલીન અમલમાં અન્ય કોઈ કાનૂન ના અનુપાલન માટે અપેણક્ષત છે એ પરરણસ્થણત ણસવાય, 
ણનવાસી ણવષે તેની જાિમા આવલેી કોઈપિ ગોપનીય માણહતીને મૌણિક કે ણલણિત, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈને પિ ર્િાવિે નહી. 

૬. સેવા પ્રદાતા કોઈપિ અનુણચત વયવહારમાં પ્રવૃત નહી થાય. 

૭. સેવા પ્રદાતા એ સુણનણચચત કરકે ણનવાસીઓની ફરરયાદોનંુ સમયસર અને ઉણચત રીતે ણનવારિ થાય. 

૮. સેવા પ્રદાતા ગેરરરૂ્આતને દૂર કરવા માટે વયાર્બી પ્રયાસો કરિે અને સુણનણચચત કરિે કે ણનવાસીઓને આપવામાં આવેલી માણહતી ભ્રામક નથી. 

૯. સેવા પ્રદાતા આ અણધણનયમની ર્ોગવાઈઓ તથા સરકાર અને પ્રાણધકરિ દ્વારા વિતોવિત આપવામાં આવતા યથા લાગુ ણનયમો,ણનયમનોનંુ પાલન કરિે.  

૧૦. સેવા પ્રદાતા પ્રાણધકરિને આપવામાં આવેલ કોઈપિ દસ્તાવરે્, અહેવાલો, પત્રો કે માણહતીમા કોઈ અસત્ય ણવધાન કરિે નહી તથા કોઈ મહત્વપૂિવ હકીકતને 

છુપાવિ ેનહી. 

૧૧. સેવા પ્રદાતા એ સુણનણચચત કરિે કે તેના દ્વારા પ્રાણધકરિ અથવા કોઈપિ અન્ય ણનયમનકારી સંસ્થા ના કોઈપિ કાનૂન, ણનયમો, ણનયમનો અને સચૂનાઓના 

ગંભીર ઉલલંર્ન કે ણબનઅનુપાલન બાબતે તેમની ણવરુદ્ધ હાથ ધરવામાં આવેલી કોઈપિ કાયવવાહી, કાનૂની કાયવવાહી, વગેરેની પ્રાણધકરિને ત્વરરત જાિ કરિે.  

૧૨. સેવા પ્રદાતા તેની નોંધિી અને અપડેટ સવેાઓના સંચાલન બાબતે તેમની એર્ન્સીઓના અને કમવચારીઓના કૃત્યો અને િામીઓ માટે ર્વાબદાર રહેિે.. 

૧૩. સેવા પ્રદાતા  પાસ ેણનવાસીઓને સુંદર, ત્વરરત અને કાયવદક્ષ સેવાઓ પરૂી પાડવા માટે પયાવપ્તરીતે પ્રણિણક્ષત કમવચારીઓ અને વયવસ્થા હોવા ર્ોઈએ. 

૧૪. સેવા પ્રદાતા તરીક પરરચાલનના ણનયમન માટે તેની પોતાની આંતરરક આચારસંણહતા ણવકસાવિ ે અને પોતાના કમવચારીઓ, એર્ન્સીઓ અને અણધકારીઓ 

દ્વારા તેમની ફરર્ોના વહન માટે ઉણચત આચરિના ધોરિો નકી કરિે.આવી સંણહતા વયવસાયી ઉત્કૃષ્ટતા અને ધોરિોના ણનભાવ, સત્યણનષ્ઠા, ગોપનીયતા, વસ્તુનીષ્ઠા 

અને ણહતોના ર્ષવિને અટકાવવા સુધી ણવસ્તરી િકે છે. 

૧૫. સેવા પ્રદાતા નોંધિી અને અપડેટ ણવગતોની ણવિુધ્ધાતા સુણનણચચત કરવા માટે તેમની પ્રવૃણતઓમાંણનમાવતા-તપાસનીિની સંકલપના નંુ અનુસરિ કરિે.  

૧૬. સેવા પ્રદાતા  નોંધિી અને અપડિેનની પ્રરક્રયામાં કોઈપિ છલયુક્ટ્ત, કપટપુિવ વયવહારમાં પ્રવૃત નહી થાય. 

૧૭. સેવા પ્રદાતા પ્રાણધકરિ દ્વારા આ હેતુસર ણનધાવરરત કરવામાંઆવે તે  નીણતઓ અને પ્રરક્રયાઓ અનુસાર ણનવાસીઓ પાસેથી એકણત્રત  સર્ળી ણવગતો 

(ર્નસાંણખ્યકીય/બાયોમેરરક)ની સુરક્ષા અને સંરક્ષિ સુણનણચચત કરિે. 

૧૮. સેવા પ્રદાતા યથા લાગુ નોંધિી એર્ન્સીઓ, ઓપરેટરો, ણનરીક્ષકો વગેરેના ફરર્મોકુફી/હકાલપ્ટી/સૂચીમાંથી હટાવવા બાબતે પ્રાણધકરિના ણનિવયનો અમલ 

કરિે. 

૧૯. સેવા પ્રદાતા ડેટા રફલડ્સ, ડેટા ચકાસિી અને બાયોમેરરક રફલડ્સ માટે પ્રાણધકરિ દ્વારા ણનધાવરરત ધોરિોનંુ અનુસરિ કરિે. 

૨૦. સેવા પ્રદાતા ર્રૂર પડ્ય,ે ફક્ટ્ત એ ર્ ડીવાઇસીસ અને આઈટી ણસસ્ટમ્સનો ઉપયોગ કરિે રે્ના વિવન પ્રાણધકરિ દ્વારા મંરૂ્ર કરવામાં આવયા હોય. 

૨૧. સેવા પ્રદાતા અણભલેિો(રેકોડવ)ની જાળવિી તથા ણનભાવ માટે પ્રાણધકરિ દ્વારા યથા ણનધાવરરત પ્રરક્રયા અને પ્રિાલીઓનંુ અનુસરિ કરિે. 

૨૨. સેવા પ્રદાતા એકણત્રત ણવગતોના પરેિાન માટે પ્રાણધકરિ દ્વારા યથા ણનધાવરરત પ્રરક્રયા અને પ્રિાલીઓનંુ અનુસરિ કરિે. 

૨૩. સેવા પ્રદાતા પ્રાણધકરિ દ્વારા યથા ણનધાવરરત ગોપનીયતા, ગુપ્તતા અને સુરક્ષા ણિષ્ટાચારનંુ પાલન કરિે. 

૨૪. સેવા પ્રદાતા આધાર પરરયોર્ના ના સંદેિ, સામગ્રી અને ઈરડાના પ્રસાર અને જાિકારી માટે પ્રાણધકરિ દ્વારા યથા ણનધાવરરત િીષ્ટાચારનંુ પાલન કરિે. આધાર 

લોગો અને બ્રાન્ડ નેમ પ્રાણધકરિની સંપણત હોવાથી અ લોગો, બ્રાન્ડ નેમ, બ્રાન્ડ ડીઝાઇન અને અન્ય સુચના અને જાગૃણત સામગ્રીના ઉપયોગની રીત તથા મયાવદા 

પ્રાણધકરિ નકી કરિે.  

૨૫. સેવા પ્રદાતા  આધાર પ્રરક્રયાઓના અમલીકરિ માટે પ્રાણધકરિ દ્વારા ણનધાવરરત ણિષ્ટાચાર, પ્રરક્રયાઓ અને ધોરિોનંુ અનુસરિ કરિે. 
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૨૬. સેવા પ્રદાતા પ્રાણધકરિ દ્વારા યથા ણનધાવરરત ફોમવમાં અને રીતે નોંધિીના સવાવણધક ણવવરિો પ્રાણધકરિને મોકલિે. 

૨૭. સેવા પ્રદાતા પ્રાણધકરિ દ્વારા વિતોવિત કરવામાં આવેલ અનુરોધ મરુ્બ આધાર પ્રરક્રયાઓ સંબંણધત માણહતી પ્રાણધકરિને પુરી પાડિે. 

 

િફિનશષ્ટ સી – િોંધણી એજટસી (ચકેનલસ્િ) 
 

Registrar: _______________________________________________________ 

Enrolment Agency: _______________________________________________ 

Enrolment Center Location: Complete Address_________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Enrolment Station Codes: All Stations________________________________ 

______________________________________________________________ 

Enrolment Agency Supervisor Name: ________________________________ 

 

ક્રમાાંક ચકેિોઇટ્સ 

િોંધણી 

એજટસી 

નિિીક્ષક 

િિજીયાત જરૂિીયાતો 

A Station  

A.1 ક િા કિીિે અ તિ સ્િષ્ટીકિણો માિ ે યુઆઈડીએઆઈ સાથે તિાસ કિો. િાયોમેફરક અિે અટય ઉઅકિણોિે કિેક્િ કિવા માિ ે

યુએસિી હિ સાથેિા લેિિોિ/ડેસ્કિોિ; (હાંમશેા અ તિ જરૂિીયાતો માિ ે techsupport@uidai.gov.in સાથે તિાસો). 

ઈસીએમિી માિ ેસાંસ્કિણ ૩.૩.૪.૨  

 3.2 Ghz િેઝ ફ ક્વેટસી ક્વાડ કોિ અથવા ઉચ્ચતિ (ડેસ્કિોિ) અથવા 1.9 GHz િેઝ ફ ક્વેટસી, ક્વાડ કોિ અથવા ઉચ્ચતિ 

(લેિિોિ) 

 4GB િેમ અથવા ઉચ્ચતિ 

 500GB હાડય ફડસ્ક ડ્રાઇવ  

 ડેફડકેિેડ યુએસિી ૨.૦ િોિય (ઓછામાાં ઓછા ૫ િોિય જરૂિી) 

િોંધ: (નવડોઝ નવસ્િા / કોઈિણ ૬૪ િીિ ઓિિે િગ નસસ્િમ સમર્શથત િથી) 

  

એ.૨ ંનસ્ટોલેિન અન ેકન્ફીગરેિન મેંન્યુઅલ મુર્બ યુઆઇડીએઆઈ સોફ્ટવેર પ્રસ્થાણપત કરાયો, પરીક્ષિ કરાયો, કન્ફીગરડ 

કરાયો તથા નોંધિી કરવામાં આવયો. તમામ નોંધિીકતૃ લેપટોપમાં મોડામા ંમોડુ ંણવમોચન કરાયાના એક મણહનાની અંદર 

નવું રૂપાંતરિ અવશ્ય પ્રસ્થાણપત  કરવું ર્ોઈએ. ણવડીએમ પ્રસ્થાણપત કરાયું છે અન ેબધી ડીવાઇસીસ કામ કરી રહી છે. 

  

એ.૩ કીકીનો ફોટો પાડવાની ડીવાઈસ પ્રાપ્ય (બનાવટ અન ેમોડેલની નોંધ કરો)   

એ.૪ આંગળાઓની છાપ લેવા માટેની ડીવાઈસ પ્રાપ્ય (બનાવટ અને મોડલેની નોંધ કરો)    

એ.૫ ડીજીટલ કેમેરા યુઆઇડીએઆઈના ણનદેિોનું અવશ્ય પાલન કરતો હોવો ર્ોઈએ(બનાવટ અન ેમોડેલની નોંધ કરો)   

એ.૬ ફોટોગ્રાફ લેવા માટે ણબનપરાવતી, અપારદિી, ~૩ ફૂટ પહોળો સફદે પાચવવભૂ ધરાવતો પડદો પ્રાપ્ય   

એ.૭ ણનવાસીઓ  તેઓની ણવગતો ચકાસી િકે એ માટ ેવધારાનું મોનીટર (૧૫-૧૬” ૧૦૨૪x૭૬૮ સમાધાન)    

એ.૮ નોંધિી માટે ર્રૂરી સવવ ડીવાઇસીસ યઆુઇડીએઆઈના ણનદેિોનુ ંઅવશ્ય પાલન કરતી હોવી ર્ોઈએ.   
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એ.૯ દરેક નોંધિી મથકે તમામ ઉપકરિોની કામગીરીનું પરીક્ષિ કરવામાં આવયું હતું.   

એ.૧૦ ડેટા રાન્સફર માટે મેમોરી સ્ટીક (૧ કેન્ર /રદવસ  એટલે ક ે~૫ મથકો માટે ૪ જીબી  પેનડ્રાઈવ પયાવપ્ત). નોંધિી કેન્રે ૨૦ 

રદવસનો સ્ટોક રાિવો ર્ોઈએ. 

  

એ.૧૧ ણપ્રન્ટર (એ૪ લેઝર ણપ્રન્ટર; સારી ગુિવતા સાથે ફોટો અવશ્ય ણપ્રન્ટ કરવો ર્ોઈએ).   

એ.૧૨ ણપ્રન્ટરના કાગળો (૫ મથકો માટે ૧૦ રદવસ માટેની સૂચી ~૨૦ રીમ)   

એ.૧૩ એન્ટીવાઈરસ/એન્ટીસ્પાયવેર ચકાસિી   

A.14 એિિોલમેટિ ક્લાયટિ માિે ડેિા કાડય/ ઇટિિિેિ જોડાણ. દિ ૫ ફદવસ ેક્લાયટિ નસક િિજીયાત છે.   

એ.૧૫ સવવ ઓપરેટરો અને ણનરીક્ષકો આધારમાં નોંધિીકતૃ, સીઆઈડીઆરમા રજીસ્ટરડ, પ્રમાણિત અને સરક્રયકતૃ.   

એ.૧૬ સ્થાણનક પ્રમાિીકરિ માટે સવવ ઓપરેટરો, ણનરીક્ષકો અન ેપરરચયદાતાઓ આધાર ક્ટ્લાયન્ટમાં ઓન-બોડવ.   

એ.૧૭ અગર ઉપયોગ કરવામાંઆવે તો, લેપટોપમાં આયાત કરવા માટે રજીસ્રાર પાસેથી નોંધિી પૂવવ ણવગતો પ્રાપ્ય   

એ.૧૮ અગર રજીસ્રારે વધારાના રફલડ્સ લેવાના હોય તો, કેવાયઆર+રફલડ્સ મેળવવા માટે કેવાયઆર+ સોફ્ટવેરને કણન્ફગર 

કરવામાં આવયો અને પરીક્ષિ કરવામાં આવયું. 

  

એ.૧૯ હાથ ભીના કરવા માટે સ્પંર્ અન ેસાફ કરવા માટે કાપડ પ્રાપ્ય   

એ.૨૦ યુઆઈડીએઆઈના ણનદિેો મુર્બ જીપીએસ રીસીવર   

એ.૨૧ સુરક્ષાના કારિોસર નોંધિી મથકો માટે હાડવવેર કીઝ (ઓક્ટ્ટોબર ૨૦૧૨ પછી સણૂચત કરવામાંઆવી િકે)   

એ.૨૨ જ્યાં સ્કેનીંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય ત્યાં દસ્તાવેર્ોનું સ્કેનીંગ કરવા માટે સ્કેનર (અગાઉથી સ્કેન કરેલા 

દસ્તાવેર્ો પિ ર્ોડી િકાય છે) 

  

બી કટેર  

બી.૧ કેન્રમાં રાિવામાં આવેલા દર પાંચ નોંધિી મથકો દીઠ ૨ કવેીએ ક્ષમતાના બેક અપ પાવર સપ્લાય (ર્નરેટર)   

બી.૨ ર્નરેટરને ચલાવવા માટે ઇંધિ   

બી.૩ પૂવવ-ણવતરીત/કને્ર િાતે પયાવપ્ત સખં્યામાં મુરરત આધાર નોંધિી/સુધારા ફોમ્સવ  પ્રાપ્ય.   

બી.૪ સીઆઈડીઆરને પેનડ્રાઈવ/હાડવડીસ્ક રાન્સફર કરવા માટ ેબબલ-પેક્ટ્ડ, ર્ળરોધક, પરબીડીયા (સીડી મેઈલર) (૨ 

પરબીડીયા/રદવસ/કેન્ર. નોંધિી કેન્રે ન્યનુતમ ૨૦ રદવસનો સ્ટોક રાિવો ર્ોઇએ) 

  

બી.૫ સીઆઈડીઅઆરને ડેટા રાન્સફર કરવા માટ ેઓનલાઈન મોડનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય તો આધાર એસએફટીપી 

ક્ટ્લાયન્ટનું અદ્યતન રૂપાતંરિ ડાઉનલોડ કરો અને પ્રસ્થાણપત કરો. તમામ પેકે્સને નોંધિીના ૨૦ રદવસની અદંર અપલોડ 

કરવાની ર્રૂર રહે છે. અગર મથક પર અપલોડ માટ ેણનકાલ થયા વગરના પેકે્સની સંખ્યા ૧૦૦૦થી વધી ર્િે તો 

એનરોલમેન્ટ ક્ટ્લાયન્ટ સ્થણગત થઇ ર્િે. 

  

બી.૬ ણનવાસીના પીઓઆઈ,પીઓએ દસ્તાવેર્ોની ઝેરોક્ટ્સ માટ ે(અથવા કરારની ર્ોગવાઈઓ મુર્બ)ફોટોકોપીયર   

બી.૭ બાહ્ય હાડવડીસ્ક પર રદવસમા ંકમ સ ેકમ બવેાર દરેક મથકનો ડેટા બેક અપ (બેક અપ ન્યનુતમ 60 રદવસની અવણધ માટ ે

જાળવવો ર્ોઈએ). 

  

બી.૮ ણવણવધ બાયોમેરરક ડીવાઇસીસને વીર્ર્ોડાિ માટ ેપયાવપ્ત  પાવર પોઈન્્સ, પ્રકાિ આયોર્ન અન ેપંિાઓ   

બી.૯ નોંધિી સમયપત્રકની સ્થાણનક અણધકારીઓન ેજાિ કરવામાં આવી.   

બી.૧૦  નોંધિી સમયપત્રકની પરીચયાદાતાઓન ેજાિ કરવામાં આવી.   

બી.૧૧ નોંધિી કેન્ર માટે  પ્રવેિદ્વાર ેબનેર   

બી.૧૨ નર્રે ચડે તવેા સ્થળોએ નોંધિીની પ્રરક્રયાનું ંનગ્લીિ અને સ્થાણનક ભાષામા ંવિવન કરતા પોસ્ટસવ   

બી.૧૩ નોંધિી કેન્રની અંદર/બહાર આગવી રીત ેપ્રદર્પિત કરવામા આવેલ ફરીયાદ સંચાલન માટેના હેલપલાઈન નબંર અને અન્ય   
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મહત્વના નબંરો. 

બી.૧૪ તત્કાલ સદંભવ માટે સોફ્ટવેરનું યઝુર મેન્યુઅલ પ્રાપ્ય અને ઓપરેટરને તેની િબર હોય.   

બી.૧૫ ણનવાસી/પરીચયાદાતા હસ્તાક્ષર કરવાને સક્ષમ ન હોય તેવી ણસ્થણતમા ંસંમણત પર અગંુઠાની છાપ લેવા માટે ઇન્કપેડ.   

બી.૧૬ બેક અપ લેવા માટે બાહ્ય હાડવડીસ્ક   

બી.૧૭ યુઆઈડીએઆઈ/રજીસ્રાર વગેરેનો તત્કાલ સંપકવ માટે મોબાઈલ ફોન/લેન્ડલાઇન ફોન/ઈન્ટરનેટ પ્રાપ્ય.   

ઈણચ્છત 

સી અન્ય સચંાલન   

સી.૧ પાવર કોડવ માટે એક્ષટેન્િન બોક્ટ્સ   

સી.૨ હાથ સાફ કરવા માટે પાિી, સાબુ અન ેટૂવાલ   

સી.૩ પીવાના પાિીની સુણવધા પ્રાપ્ય   

સી.૪ નોંધિી મથક ઓપરેટરો માટ ેપયાવપ્ત સંખ્યામાં ટબેલો અને િુરિીઓ   

સી.૫ પ્રતીક્ષા કરતા નોંધિી કરાવનારાઓ માટે છાયામાં િુરિીઓ/પાટલીઓ પ્રાપ્ય   

સી.૬ બાયોમેરરક માણહતી લેતી વિતે નોંધિી કરાવનારના હલનચલનને ન્યનુતમ કરવા માટે ણવિાળ હોલ/િડં અને ફર્પનચરની 

ગોઠવિ 

  

સી.૭ નોંધિી કરાવનારા િારીરરક રીત ેણવકલાંગ, ગભવવતી મણહલાઓ, ણિિુ સાથે મણહલાઓ અને વૃધ્ધો માટે યોગ્ય કમસેકમ 

એક મથક. આ મથકને દેિીતા બેનર વડે સ્પષ્ટપિે ણચણન્હત કરવામાં આવે છે. નોંધિી કેન્ર ભોયતણળયે ઊભું કરવામાં આવ ે

એ ઇચ્છનીય છે. 

  

સી.૮ તમામ ડીવાઇસીસ માટ ેકેરી-કેસીસ પ્રાપ્ય.   

સી.૯ દીવાઈસના ઉત્પાદકો દ્વારા ણનદેિ કરાયા મુર્બ બાયોમેરરક ઉપકરિો અન ેલેપટોપની સફાઈ માટેની સામગ્રી.   

સી.૧૦ “પરદા-નિીન” મણહલાઓની નોંધિી કરવા માટ ેપ્રાપ્ય અલાયદુ ંબધં ર્ગ્યા   

સી.૧૧ કામની ક્રમાનસુાર ફેરબદલી અને ઓપરેટરને થાકી ર્તા અટકાવવા માટે પ્રાપ્ય ઓપરેટરોની પયાવપ્ત સખં્યા.   

સી.૧૨ મણહલા નોંધિી કરાવનારાઓને મદદ કરવા માટે મણહલા ઓપરેટરો/સ્વયંસવેકો.   

સી.૧૩ નોંધિી કરાવનારાઓને નોંધિી કને્રની અંદર બેગ્સ/સ્યુટકસે કે અન્ય કોઈપિ સામગ્રીને લઇ ર્તા આત્કાવવા માટે સુરક્ષા 

વયવસ્થા  

  

સી.૧૪ અિક્ટ્ત અને વદૃ્ધ લોકો માટ ેઢાળીયો રસ્તો આપવામાં આવેલ છે; એવી ભલામિ કરવામા ંઆવે છે કે કને્ર મકાનના 

ભોયતળીયે ઊભું કરવુ ંર્ોઈએ.. 

  

સી.૧૫ પ્રાથણમક સવવરની કીટ પ્રાપ્ય.   

સી.૧૬ તીવ્ર ગરમીની ણસ્થણતવાળા ણવસ્તારોમાં ઓઆરએસની કીટ પ્રાપ્ય   

 ડી નોંધિી કને્ર – આરોગ્ય અન ેસરુક્ષા ણવચારિા 

ડી.૧ સવવ વીર્ળી ઉપકરિોનું યોગ્યરીતે ર્મીનમાં ર્ોડાવામા આવેલ છે.   

ડી.૨ ફરસ પર અને દીવાલો પર તમામ વાયરોન ેયોગ્યરીતે આવરિ ચઢાવવામાં આવેલ છે.   

ડી.૩ ર્નરેટર બકે અપ માટે અને નોંધિી માટ ેવપરાતી ણવણવધ ડીવાઇસીસને ર્ોડવા માટે ર્રૂરી વાયર સરુ્ડપિ ેગોઠવવામા ં

આવેંલા છે. 

  

ડી.૪ ર્નરેટર માટનેું ઇંધિ અને અન્ય કોઈપિ જ્વલનિીલ પદાથવને નોંધિીના ણવસ્તારથી દૂર સંગ્રહ કરવામાં આવેલ છે.   

ડી.૫ અણગ્નિમન સુરક્ષા સરજંામ હાથવગો પ્રાપ્ય છે.   
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ક્રમાાંક ચકેિોઇટ્સ 

િોંધણી 

એજટસી 

નિિીક્ષક 

ડી.૫ પાવર ર્નરેટરને નોંધિી ણવસ્તારથી પયાવપ્તપિ ેદૂર રાિવામાં આવેલ છે.   

ડી.૭ કેન્ર િાત ેસ્થાણનક આપાતકાલીન હેલપલાઈન નબંર પ્રાપ્ય છે અને ઓપરેટરોને તેની િબર છે.   

 
__________________________ ________ 

 તારીિ હસ્તાક્ષર 
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િફિનશષ્ટ ડી – ઓળખિા/સિિામાાંિા પ્રમાણિત્રિો િમિૂો 
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િફિનશષ્ટ ઈ – િફિચયદાતા દ્વાિા િમિૂાિો સાંમનત િત્ર 
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પરરણિષ્ટ એિ – િોંધણી/સુધાિા-વધાિા િોમય 
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પરરણિષ્ટ જી – ઓનમશિિા કસેો 
 
આધાર ક્રમાકં રદ કરવાની ર્રૂરરયાત ધરાવતા કસેો 

ણનમ્નણલણિત સંર્ોગોમાં આધાર ક્રમાંક ધારકના આધાર ક્રમાંકને રદ કરવામાં આવિે: 

(એ) અગર એવું પ્રસ્થાણપત થાય કે એક ર્ વયણક્ટ્તને એકથી વધારે આધાર ક્રમાંક આપવામાં આવેલા છે તો અગાઉથી વહલેા આપવામાં આવેલ આધાર 

ક્રમાંકને ચાલુ રાિવામાં આવિે અને એ પછીથી આપવામાં આવલેા બધા આધાર ક્રમાંકોને રદ કરવામાં આવિે. 

(બી) ણનધાવરરત સુચનાઓનંુ ઉલલંર્ન કરીને આધાર ક્રમાંક આપવામાં આવેલ હોય તેવી ણસ્થણતમાં: 

૧. “ફોટો પર ફોટો” કેસ રે્માં કોર બાયોમેરરક માણહતી પ્રાપ્ય નથી:નોંધિી કેન્ર િાતે, નોંધિી માટે નવો ફોટોગ્રાફ લેવાના બદલે હયાત 

ફોટોગ્રાફનો ઉપયોગ કરવામાં આવે અને જ્યાં નોંધિી દરણમયાન કોર બાયોમેરરક માણહતી લેવામાં આવલેી નથી ત્યાં ણનવાસીનો આધાર 

ક્રમાંક રદ કરવામાં આવિે.   

૨. “િોટો બાયોમેરરક અપવાદ” કેસો: જ્યાં ‘બાયોમેરરક અપવાદ’ કેસ તરીકે િોટીરીતે નોંધિી કરવામાં આવી હિે ત્યાં આધાર ક્રમાંક રદ 

કરવામાં આવિે. 

૩. જ્યાં બાયોમેરરક માણહતી લેવાનંુ ટાળવા માટે પુખ્તવયના બાળક તરીકે નોંધિી કરવામાં આવી હિ ેઆધાર ક્રમાંક રદ કરવામાં આવિે. 

૪. પ્રાણધકરિને ઠગાઈયુક્ટ્ત જાિતી હોય તેવી નોંધિીના લીધ ેરદ કરવાને અપેણક્ષત અન્ય કોઈપિ કેસ.  

રદ કરવામાં આવયે, આધાર ક્રમાંકને પ્રાણધકરિ દ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓ કાયમ માટ ેઅસમથવ કરી દવેામાં આવિે. 
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પરરણિષ્ટ એચ – આધાિ િોંધણી/અિડિે માિ ેસહાયક દસ્તાવજેોિી સચૂી 
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પરરણિષ્ટ આઈ – સનુવધા શલુ્ક 
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પરરણિષ્ટ જે – આધાિિ ેનિનષ્ક્રય િિાવવો 
 

આધાર ક્રમાકંનુ ંણનણરક્રયકરિ ર્રૂરી હોય તવેા કસેો 

 
ણનમ્ન સંર્ોગોમાં આધાર ક્રમાંક ધારકનો આધાર ક્રમાંક ણનણરક્રય કરી દેવામાં આવિે: 

એ. “ફોટો ઉપર ફોટો” અન ેકોર બાયોમરેરક માણહતી પ્રાપ્ય છે: નોંધિી કેન્ર િાતે નવો ફોટોગ્રાફ લેવાના બદલે હયાત ફોટોગ્રાફનો ઉપયોગ કરવામાં 

આવયો હોય, અને નીવાસીની કોર બાયોમેરરક માણહતી લેવામાં આવી હોય ત્યાં આધાર ક્રમાંકને ણનણરક્રય કરી દવેામાં આવિે, અને ણનવાસીને 

તેનો ફોટોગ્રાફ અદ્યતન કરવાનંુ કહેવામાં આવિે. તેના ફોટોગ્રાફના સફળ અપડેટ બાદ, આધાર ક્રમાંકને પુન: સરક્રય કરવામાં આવિે. 

બી. “િોટા આણંિક બાયોમરેરક અપવાદ”ના રકસ્સાઓ: ણનવાસી બાયોમેરરક માણહતીના કેટલાક ગુિો આપવાની ણસ્થણતમાં હોવા છતાં પિ આવા 

બાયોમેરરક ગુિોને લેવામાં આવયા ન હોય તેવી ણસ્થણતમાં આધાર ક્રમાંકને ણનણરક્રય કરી દવેામાં આવિે. 

સી. જ્યાં પાછળથી એવું માલમુ પડે કે સમથવન કરતા માન્ય દસ્તાવેર્ો વગર નોંધિી કરવામાં  આવી છે ત્યાં આધાર ક્રમાંક ધારક દ્વારા તે રરૂ્ 

કરવામાં આવયા બાદ તેને અપડેટ કરાવવામાં આવે નહી ત્યાં સધુી આધાર ક્રમાંકને ણનણરક્રય કરી દેવામાં આવિે. . 

ડી. જ્યાં લેવામાં આવલેી માણહતીને િરાબ ડેટા ધરાવતી હોવાનંુ ણચણન્હત કરવામા આવલે હોય અને અપડેટ(રે્વા કે ણમશ્ર/અણનયણમત બાયોમેરરક 

માણહતી, ણનવાસીની ર્નસાંણખ્યકીયમા અપમાનર્નક/ણનરથવક િબ્દો અને ણબનસંસદીય ભાષા ‘ઉફવ’ કે ‘ઉરફે’ના ઉપયોગ વડ ેએક નામમાં વધુ 

નામો ધરાવવા)ની ર્રૂર હોય ત્યાં આધાર ક્રમાંક ધારક દ્વારા અપડેટ કરાવવામાં આવ ેનહી ત્યાં સધુી આધાર ક્રમાંકને ણનણરક્રય કરી દેવામાં 

આવિે.  

ઈ. જ્યાં બાળક પાંચ કે પંદર વરસની વયનંુ થઇ ગયું હોય અને આવી વય પ્રાપ્ત કયાવના બે વરસની અંદર તેની કે તેિીની બાયોમેરરક માણહતી 

અપડેટ કરાવવામાં ણનરફળ જાય છે ત્યાં આધાર ક્રમાંકને ણનણરક્રય કરી દવેામાં આવિે. જ્યાં ણનણરક્રયકરિ બાદ એક વરસની સમાણપ્ત સુધી આવું 

અપડેટ કરાવવામાં આવે નહી ત્યાં આધાર ક્રમાંકને રદ કરી દવેામાં આવિે.  

એફ. ણનરક્રીયકરિની ર્રૂર હોવાનંુ પ્રાણધકરિ દ્વારા યોગ્ય મની લવેામાં આવે તેવા અન્ય કોઈપિ કેસો.  

૨. ણનણરક્રયકરિ કરવામાં આવય,ે રે્ના લીધે આધાર ક્રમાંક ધારકના આધાર ક્રમાંકને પ્રાણધકરિ દ્વારા ણનણરક્રય કરી દેવામાં આવયો હોય તે માણહતીને આધાર ક્રમાંક 

ધારક અપડેટ કરાવ ેનહી કે સુધારો કરાવે નહી  ત્યાં સુધી આધાર ક્રમાંક ને હગંામી ધોરિે ણનણરક્રય કરી દેવામાં આવિે. 

 

રદ કરવાની ક ેણનણરક્રયકરિની ર્રૂર હોય તવેા કસેોની તપાસ 

 
. રદ કરવાને કે ણનણરક્રયકરિ ર્રૂરી હોય તેવા સભંણવત કેસ તરીકે જાિમા આવલે કે ઓળિવામાં આવલે કોઈપિ કેસ માટે રફલડ તપાસની ર્રૂરરયાત રહેિે 

રે્માં રે્નો આધાર ક્રમાંક રદ કે ણનણરક્રય કરવાને િોધવામાં આવેલ છે તેવા આધાર ક્રમાંક ધારકની સુનાવિીનો સમાવિે થાય છે. 

૨. પ્રાણધકરિ દ્વારા ણનયુક્ટ્ત એર્ન્સી આ હેતુ માટ ેપ્રાણધકરિ દ્વારા ણનધાવરરત કરવામાં આવ ે તે મુર્બ રક્રયાણવણધ અનુસાર તપાસ/પૂછપરછ કરિ ેઅને 

પ્રાણધકરિને અહેવાલ રરૂ્ કરિે.. 

૩. અહવેાલ પ્રાપ્ત થય ેપ્રાણધકાર આવશ્યક કાયવવાહી હાથ ધરિે અને આધાર ક્રમાંક રદ કરવો કે ણનણરક્રય કરવો તે પ્રાણધકરિ પર ણનભવર કરિે. 
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પરરણિષ્ટ ક ે – ઓઅિિેિ ઓિિોર્ડડગ િોમય 
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પરરણિષ્ટ એલ – આધાિ િોંધણી કીિ 
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પરરણિષ્ટ એમ – ઈસીએમિી ક્લાયટિ અિ ેઉકલેમાાં સામાટય ભલૂો 
 

પ્રાણધકરિ દ્વારા ણનધાવરરત પાથ પરથી નોંધિી એર્ન્સીઓએ અદ્યતન ઇસીએમપી ક્ટ્લાયન્ટ અવશ્ય ડાઉનલોડ કરવું ર્ોઈએ. ક્ટ્લાયન્ટ ડાઉનલોડ કાયવ બાદ અને 

ઉપયોગ દરણમયાન, ઓપરેટરો/ણનરીક્ષક અનેક ણનમ્નણલણિત સમસ્યાઓ/પડકારોનો સામનો કરે છે. આવી સમસ્યાઓના સમાધાન માટે સ્ટાફ દ્વારા અપનાવવાના 

થતા સમાધાન સંદભવ માટ ેદરેક ભલૂની સામે આપવામાં આવયા છે અને સૂચનાઓનંુ અનુસરિ આપવામાં આવયુ ંછે- 

ક્રમાકં  ભલૂ-પટણચત્ર ભલૂનુ ંનામ-સમાધાન 

૧. 

 

ભલૂ-ઓપરટેર પ્રમાિીકરિ ણનરફળ  

સમાધાન –  

 (પોટવલ/એમ-આધારમાં)બાયો

-લોક તપાસો. 

 આધાર સ્થણગત કરાયેલ છે 

(બાયો અપડેટ ર્રૂરી) 

 ઓથ ટેમ્પલેટ 

રી-એક્ટ્િરેક્ટ્િન > 
યુઆઇડીએઆઈ ટેક સહાયનો 

સંપકવ કરો 

૨. 

 

ભલૂ-રજીસ્રિેન ણનરફળ  

સમાધાન –  

 ડેટાકાડવ/નેટવકવ ર્ોડાિ 

તપાસો અને પછી ફરી પ્રયાસ 

કરો  

 ક્ટ્લાયન્ટમા ફરી રજીસ્ટર કરો 

 આવુ ંપિ બની િકે કારિ કે 

આઈપી/ ફાયરવોલ સેડટગ્સને 

વહાઈટલીસ્ટ કરવામાં આવલે 

નથી  

૩. 

 

ભલૂ- ઓપરટેરની ણવગતો લાપતા   

 

સમાધાન –  

 નેટવકવ ર્ોડાિ ( લીંક/ગણત) 

તપાસો  

 ર્ો નેટવકવ બરાબર હોય તો 

ફરી ઓન-બોડવ કરો  
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૪. 

 

ભલૂ- આઈરીસ ડીવાઈસ મળતી 

નથી  

સમાધાન– ડીવાઈસનંુ ર્ોડાિ 

તપાસો. સેવાઓ ફરી ચાલુ કરો અને 

તપાસો. 

 

૬. 

 

ભલૂ- ઓપરટેર સીંક અસફળ  

સમાધાન– ઓપરેટર 

ઓન-બોડીંગની પ્રરક્રયાનંુ ફરી 

અનુસરિ કરો 

૬. 

 

ભલૂ- પીનકોડ ણવગતોમા ંભલૂ  

સમાધાન –  

• પીનકોડની સર્ળી 

ણવગતો(નંબર,જીલલો,પેટા-જી

લલો,વીટીસી) આપો   

• અદ્યતન “માસ્ટર-ડેટા” ફાઈલ 

(ઇસીએમપી/ યસુીએલમા) 

ડાઉનલોડ અને આયાત કરો 

૭. 

 

ભલૂ- પકેટે સીંક ભલૂ  

સમાધાન –  

 પ્રરક્રયા->નોંધિી ડેટા ણનકાસ 
->  

 ઓપરેટર ણવગતો 

સીન્ક્રોનાઈઝ->સીન્ક્રોનાઈઝ 

પેકેટ સ્ટે્સ (સંપૂિવ સીંકને 

સક્ષમ કરો) 
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૮. 

 

ભલૂ- ઓટીપી સવવર સાથ ેર્ોડાિ  

 

સમાધાન – યુઆઇડીએઆઈ ટેક 

સહાયનો સંપકવ કરો  

૯. 

 

ભલૂ- મરુિ દરણમયાન ભલૂનો 

સામનો થયો  

સમાધાન  – ણપ્રન્ટરનંુ ભૌણતક 

ર્ોડાિ તપાસો  

૧૦. 

 

ભલૂ- એનરોલમને્ટ ક્ટ્લાયન્ટ 

નોંધિીકતૃ નથી  

સમાધાન  – ક્ટ્લાયન્ટની ફરી 

નોંધિી કરો 
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૧૧. 

 

ભલૂ- સવવરનુ ંર્ોડાિ ણનરફળ થયુ ં 

સમાધાન  – નેટવકવ ર્ોડાિ 

તપાસો અને પછી ફરી પ્રયાસ કરો  

૧૨. 

 

ભલૂ- આંગળીઓની સખં્યા 

અપણેક્ષત સખં્યા સાથ ે સમુળે 

ધરાવતી નથી  

સમાધાન  – યોગ્ય રદિાઓ સાથે 

બાયોમેરરક આંગળીઓની યોગ્ય 

સંખ્યા નોંધવાનંુ સુણનણચચત કરો  

૧૩. 

 

ભલૂ- કટેલીક ફાઈલોમા ચડેા ંકરાયા 

છે  

સમાધાન  –  

 ઓપરેટર યોગ્યરીતે ઓન-બોડવ 

નથી. ફરી ઓન-બોડવ થાઓ. 

 કેટલી સીસ્ટમ  

ફાઈલ(લો)/ફોલડર(રો) 

સંપારદત કરવામાં આવેલ છે. 
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૧૪. 

 

ભલૂ- સ્થાણનક ચકાસિી સવેા 

ઉપલબ્ધ નથી  

સમાધાન  –  

 સીસ્ટમ ચાલુ કયાવ બાદ 

થોડીવાર રાહ રુ્ઓ અને પછી 

ક્ટ્લાયન્ટ ચાલુ કરો.  

 સમસ્યા હજીપિ ચાલુ રહે તો 

આપિે સેવાઓ-> આધાર 

મલટીપ્લેટફોમવ ડીવાઈસ 

મેનેર્ર ફરી િરુ કરો અને 

આધાર ક્ટ્યુક્ટ્યુએસએસટીવી 

સેવા પર ર્વાની ર્રૂર છે. 

૧૫. 

 

ભલૂ- સ્કનેર લાપતા ભલૂો  

સમાધાન  – આપના 

ણપ્રન્ટર+સ્કેનર ડીવાઈસના 

ભૌણતક/હાડવવેર ર્ોડાિને તપાસો 

અને ફરી પ્રયાસ કરો. 

૧૬. 

 

ભલૂ- નટેવકવ ર્ોડાિની ભલૂ 
Error- Network 
connection error 

સમાધાન – આ ભૂલ મુખ્યત્વે 

એસએફટીપી સોફ્ટવેરમાં થાય છે 
->નેટવકવ ર્ોડાિ તપાસો->ડેટાબેઝ 

ફાઈલને ફરી રાિી દો અને પુન: 

રજીસ્ટર કરો 

૧૭. 

 

ભલૂ- સીઆઈડીઆરમા રજીસ્રિેન  

સમાધાન  – નોંધવામાં આવલે 

રજીસ્રેિન ઓળિપત્રો(યુઝર નેમ 

અને પાસવડવ) તપાસો 
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૧૮. 

 

ભલૂ- ંનસ્ટોલિેન દરણમયાન ર્ટક 

ભલૂ  

સમાધાન  – ક્ટ્લાયન્ટ મિીનનંુ 

ંનસ્ટોલિેન બરાબર કરાયું ના હતંુ->  
બધા ક્ટ્લાયન્ટ સોફ્ટવેર ને 

અનઇન્સ્ટોલ કરો આપની સીસ્ટમ 

ફરી ચાલુ કરો-> ફરી ંનસ્ટોલેિન 

પ્રરક્રયા ફરી િરુ કરો 

૧૯. 

 

ઉપયોગમાં લેવાતંુ નેટવકવ 

યુઆઇડીએઆઈ સવવર સાથે 

ર્ોડાવાને સક્ષમ નથી./ ક્ટ્લાયન્ટ 

નોંધિીકૃત નથી/ 
ક્ટ્યુએસએસઆઈટીવી સેવા ર્વાબ 

આપતી નથી (અિંત: નોંધાયેલ) 

–ઓનબોડીંગની પહેલાં “એનરોલ 

યુઝર”ને ક્ટ્લીક કરતા પહેલાં આધાર   

ક્ટ્યુએસએસઆઈટીવી ફરી િરુ કરો/ 

પ્રમાિપત્રમા અને આધારમાં નામ 

રુ્દા છે/સંબંણધત ઓપરેટર આઈડી 

માટે રજીસ્રારનંુ ણનરૂપિ 

નથી/રજીસ્રાર સરક્રય નથી/ ઈએ 

સરક્રય નથી/ઓપરેટર સરક્રય 

નથી/ઓપરેટર અન્ય ઈએ સાથે 

સંલગ્ન છે/ લેવામાં આવલે 

બાયોમેરરક ૬૦% કરતા ઓછા 

છે-ફક્ટ્ત ડાબી હથેળી(ચાર 

આંગળીઓ) કે ર્મિી હથેળી કે બે 

અંગુઠાઓ આપી પ્રયાસ કરો 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/


 
 

ઇકોસિસ્ટમ પાટટનિટ (રસિસ્ટરિટ / નોોંધણી એિન્િીઓ (ઇએ)) / િુપરવાઈઝિટ / વેસરફાયિટ / પસરચયકારો માટે હેન્ડબુક 

help@uidai.gov.in                 https://uidai.gov.in/                    Toll free: 1947   
  

 Page 166 

 
 

પરરણિષ્ટ એિ – ખામી/ભલૂિો પ્રકાિ (ભાિાાંકિ િફિમાણો) 
 

ક્રમાાંક ખામી/ભલૂિો પ્રકાિ ભાિાાંકિ િોઇટિ 

1 યુઆઈડીએઆઈના સોફ્ટવેરની છેતરપ્રપડી-ચેડાંિા સંભણવત ઉદ્દિેિી સાથે  નિયત ફદશાનિદેસોિુાં સાંિૂણય ઉલ્લાંઘિ 

(ઓિિેિિ/નિિીક્ષકિા િાયોમેફરક્સિે િાયાઅસ કિવા) 

2000 

2 છેતરપ્રપડી-ચેડાંિા સંભણવત ઉદ્દેિિી સાથે  નિયત ફદશાનિદેસોિુાં સાંિૂણય ઉલ્લાંઘિ - 

I. યુઆઈડીએઆઈિી સેવાઓ માિ ે નિવાસી િાસેથી વધ ુ શુલ્ક વસુલવો.ભ્રષ્ટાચાિી િીતભાત સાથે 

સાંકળાવુાં. 

II. નિિીક્ષણો દિનમયાિ ઓવા મળલે કે નિિ-અનધક ત િોંધણી કેટર ચલાવવામાાં આવી િહુ્ાં છે 

III. આઉિિાઉટડ ડાયલિ સવેિા આધાિે ભ્રષ્ટાચાિી િીતભાત સાથે સાંકળાયલે હોવાિુાં જાણવા મળ્યુાં  

1000 

3 િાયોમેફરક ભૂલ ૧ (િીઈ-૧)Biometric Error I (BE-I) 

I. આાંગળીઓિી સાંિૂણય છાિો અથવા આાંકિી કીકીિી સાંિૂણય છાિોિે ખોિી િીતે ગૂમ હોવાિુાં િોંધાયેલુાં 

II. એક િાયોમેફરક અિવાદિી સાથે િોિાિો િોિો 

III. એક અલગ વ્યનક્તિો અિવાદરૂિ િોિો 

IV. એક વસ્તુિો અિવાદરૂિ િોિો 

200 

 

4 િોિો ઓિ િોિો (િીઓિી) 

I. જ્યાિે એક િોિો માિવ નસવાયિો કે અટય િોિોગ્રાિિો  

200 

5 નિવાસીિી જિસાાંનયયકીય માનહતીમાાં અિમાિ કિતી ભાષા 20 

6 દસ્તાવેજમાાં હૂલ (ડીઓઈ આઈ) 

I. છેતિિીંડી – ચેડાાં કિેલો દસ્તાવેજ 

II. ગૂમ થયેલો દસ્તાવજે 

200 

7 દસ્તાવેજમાાં ભૂલ(ડીઓઈ ૨) 

I. િિળી ગુણવત્તાવાળો દસ્તાવેજ 

II. અમાટય દસ્તાવેજ 

III. જિસાાંનયયકીય ડેિાિો કુમેળ 

0.5 

8 િોંધણીિુાં િેકેિ અિલોડ કિવામાાં િોંધણીિી તાિીખથી ૨૦ ફદવસથી વધ ુસમયિો નવલાંિ 1 

9 િોંધણી થયાિી તાિીખથી ૩૦ ફદવસિા સમયમાાં નસક કિેલ િિાંતુ અિલોડ િહીં કિેલિે ગૂમ થયેલ િેકેિ તિીકે 

ગણવામાાં આવશ ે

1 

10 િોંધણીિુાં િેકેિ અિલોડ કિવામાાં િોંધણીિી તાિીખથી ૧૦ ફદવસથી વધ ુસમયિો નવલાંિ 0.5 

11 િાયોમેફરક ભૂલ ૨ (િીઈ-૨) 

I. અિવાદરૂિ િોિોમાાં િિળી ગુણવત્તાિો િોિો 

II. અિવાદરૂિ િોિોમાાં અિવાદ જોવા મળતો િથી 

0.5 

12 િાયોમેફરક ભૂલ ૨ (િીઈ-૨) 

I. િોિો ફદશાનિદેશો અિુસાિ િથી 

0.5 

13 જિસાાંયયાકીય ભૂલ (ડીઈ) 

I. લીંગ.િોિાિો કુમેળ 

II. ઉંમિ/િોિાિો કુમેળ 

III. િામમાાં ભૂલ/અિૂણય એડ્રેસ 

IV. સાંિાંધિો કુમેળ 

0.5 
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 ભૂલોિુાં કુલ ભાિાાંકિ ઉિિિાિો 

સિવાળો 

િકાવાિીમાાં કામગીિીિો સૂચકાઅાંક = ૧૦૦ * (આધાિ સજયિ – Tભૂલોિુાં કુલ ભાિાાંકિ)/કુલ આધાિ સજયિ   

આધાિ સજયિિુાં ઉદાહિણ = ૧૦૦૦૦૦ કુલ ભાિાાંકિ = ૫૦૦Example Aadhaar Generation =100000 , Total error Weightage =500 

િકાવાિીમાાં કુલ કામગીિીિો સૂચકાાંક = ૧૦૦*(૧૦૦૦૦૦-૫૦૦)૧૦૦૦૦૦=૯૯.૫% 
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Appendix P – Quality Instruction Set for Enrolment Operators 
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