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Refer SB and change the title accordingly ‘ 

परिसंस्थेतील भागीदाि 
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प्रस्तावना 

िी प्रणशक्षि पुख्यिका आधार आणि भारिीय णवणशष्ट ओळख प्राणधकरि (युआयडीएआय) ची ओळख करून देिे.  

िा णवभार् र्वस वाचकाोंना युआयडीएआय आणि आधारचा भक्कर् पाया देण्यार्ाठी आणि खालील नरू्द केलेल्या ठराणवक लक्ष्य 

अर्लेल्या श्र त्ाोंर्ाठी ियार करण्याि आलेले आिे ; 

 नावन ोंदिी प्रचालक / पयसवेक्षक  

 णनबोंधक आणि नावन ोंदिी र्ोंस्था आणि पडिाळा करिारे  

 पररचय करून देिारी व्यक्ती  
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पाठ १ : युआयडीएआय आणि आधारचा पररचय   
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प्रकरि १: UIDAIआणि आधारची ओळख 

१२ जुलै २०१६ रोजी भारत सरकारच्या ऋणपरमणुशास्त्र आणण माणिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (एम इ आय टी वाय ) अंतर्गत याची 

स्थापना केली रे्ली  

UIDAIणनय िन आय र्ाशी र्ोंबद्ध कायासलय या स्वरुपाि कायसरि ि िे.िे आिा २८ िानेवारीच्या २००९ च्या राजपत्र सूचना क्र. –अ-

43011/02/2009-प्रशासकीय १ नुसार णनिी आय र् म्हिून ओळखले िािे  

सरकारने वाटपासंबंधी व्यवसाय णनयम सुधाररत करून संपे्रषण आणण माणिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या ऋणपरमणुशास्त्र आणण 

माणिती तंत्रज्ञान णवभार्ाशी (डी इ आय टी वाय ) १२ सप्टेंबर २०१५ रोजी यू आय डी ए आय ि डले.  

UIDAIखालील कारणासाठी णनमागण केले रे्ले िोते 

 

 

 

 

 

आधार कायदा २०१६ नुर्ार आधार न ोंदिी आणि प्रर्ािीकरि यार्ाठी UIDAIिबाबदार आिे. िबाबदार याोंर्ेे  र्र्ाणवष्ट रु्ेे: 

 आधार िीवनचिािील प्रते्क रप्याची कायसवािी आणि व्यवस्थापन 

 ध रि णवकार्  

 व्यक्तीोंना आधार िर्ाोंक िारी करण्यार्ाठी प्रणिया आणि प्रिाली  

 प्रर्ािीकरि कायसिर्  

 व्यक्तीच्या ओळखीबेलची र्ाणििी आणि प्रर्ािीकरिाच्या न ोंदी रु्रणक्षि अर्ल्याची खात्री करिे  

 

 

 

 

माझा आधार 

माझी ओळख 

तुम्हाला मानहती आह ेका? 

पनहलाUID क्रमांक २९ सप्टेंबि २०१० िोजी महािाष्ट्रातील िंदिुबािमधील एका िनहवाश्र्ाला ददला गलेा होता.  

 प्रत्रे्काला एकमेव ओळख क्रमांक “आधाि” (UID) दणे े 

 

 प्रत्रे्काला एकमेव ओळख क्रमांक “आधाि” (UID) दणे े 

 

 िकली आनण बिावट ओळख काढूि टाकण्र्ासाठी मजबूत 

सुनवधा देणे  

 

 सोप्र्ा आनण स्वस्त पिंतु परिणामकािक िीतीिे ओळखी सत्र्ानपत 

किणे आनण प्रमानणत किणे 
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महत्वाच्या व्याख्या 

कायदा 

 

२५ र्ाचस २०१६ र िी आधार (आणथसक आणि अन्य अनुदान, 

लाभ आणि रे्वा याोंचे लक्ष्य णविरि ) कायदा, २०१६ प्रणर्द्ध 

झाला. 

अणधकार 

 

१२ िुलै २०१६ र िी कायद्याच्या कलर् ११, उप-कलर् (१) 

अोंिर्सि द युणनक आयडेंरीणिकेशन अथॉरीरी ऑि 

इों णडयाप्रस्थाणपि झाला. 

णवणनयर् 

 

१२ र्प्टेंबर २०१६ र िी द आधार (एनरॉलर्ेंर अँड अपडेर) 

णवणनयर्, २०१६ आणि त्ानोंिर णनर्सणर्ि केलेली अन्य णवश धने 

प्रस्थाणपि झाली. 

रे्न्ट्र ल आयडेंरीरीि 

डेरा ररपॉणिररी 

(र्ीआयडीआर) 

 

एका णकों वा एकाहून अणधक णठकािी कें द्रीय डेराबेर् ज्याि 

आधार काडस अर्िारया व्यक्ती ोंना णदले िािारे आधार िर्ाोंक 

आणि त्ार् बि अशा व्यक्ती ोंची डेर् ग्राणिक िरे्च 

बाय रे्णरर क र्ाणििी आणि त्ार्ोंबोंणधि अन्य र्ाणििी आिे.    

नावन ोंदिी  

 

नावन ोंदिी प्रणिणनधी ोंनी कायद्यानुर्ार आधार िर्ाोंक िारी 

करण्याच्या कारिाने व्यक्ती ोंची ल कर्ोंिाशास्त्रीय आणि 

िैवर्ानकीय र्ाणििी णर्ळविे याची प्रणिया १२ र्प्टेंबर 

२०१६ला प्रकाणशि झालेल्याआधार (नावन ोंदिी आणि 

अद्यिणनकरि) णनयर्न,२०१६ (२०१६ र्धील २रे),र्ेे  णनणदसष्ट 

केली 

णनबोंधक 

 

 UIDAIकडून  व्यक्ती ोंच्या नावन ोंदिीर्ाठी अणधकृि आणि 

र्ान्यिाप्राप्त व्यख्यक्त 

 िी व्यख्यक्त र्ार्ोंिस्य करारानुर्ार UIDAIची भार्ीदार 

अरे्ल आणि त्ाोंच्यार्ाठी णनयुक्त केलेल्या भूणर्का आणि 

िबाबदार या याोंचे पालन करिे िी त्ाोंची िबाबदारी अरे्ल. 
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 रणिवाश्ाोंची न ोंदिी करिारे णनबोंधक िे 

प्रारु्िानेUIDAIबर बर र्ार्ोंिस्य करारावर स्वाक्षरी 

करिारी णवणवध राज्य शार्ने, कें द्रीय र्ोंत्रालये, णवत्तर्ोंस्था 

आणि र्ावसिणनक के्षत्रािील र्ोंस्था अर्िील. 

न ोंदिी प्रणिोंणनधी 

 

 व्यक्तीोंची ल कर्ोंिाशास्त्रीय आणि िैवर्ानकीय र्ाणििी 

िर्ा करण्यार्ाठी प्राणधकरि णकों वा णनबोंधक याोंनी 

र्रिेनुर्ार णनयुक्त केलेला प्रणिोंणनधी 

 UIDAI एनई केलेल्या र्ोंस्थेच्या आणथसक आणि िकणनकी 

क्षर्िेच्या पडिाळिीनोंिर या प्रणिणनधी ोंची णनवड ि िे  

 कायसके्षत्राि घडिार या घडार् डी ोंचे णनरीक्षिकरिे,कायसके्षत्र 

ध रिाोंचे पालन करिे, कर्सचारी/पयसवेक्षक याोंना य ग्य 

प्रणशक्षिदेिे,रणिवाश्ाोंची र्ाणििी वेळेवर CIDRकडे 

पाठणवला िाि आिे याची खात्री करिे िी याोंची िबाबदारी 

आिे.  

 िे रणिवाश्ाोंच्या न ोंदिी आणि रणिवाश्ाोंच्या र्ाणििीि 

दुरूिी णकों वा अद्यिणनकरि यार्ाठी न ोंदिी कें द्र ियार 

करिील. 

न ोंदिी 

कें द्र 

 

रणिवाश्ाोंची न ोंदिी आणि त्ाोंच्या र्ाणििीचे अद्ययिन 

करण्यार्ाठी न ोंदिी र्ोंस्थेकडून ियार केलेले कायर्चे णकों वा 

िातु्परिे कें द्र 

न ोंदिी 

स्थान 

 

 ह्या प्रिालीि रणिवाश्ाोंचािनर्ाोंख्यिक आणि बाय रे्णरर क 

डेरा णर्ळवला िाि   

 न ोंदिीरे्र-अपर्ेे  र्ोंर्िक,बाय रे्णरर कउपकरि, 

िीपीएर् उपकरि आणि णप्रोंरर िरे्च सॅ्कनरर्ारखी अन्य 

उपकरिे याोंचा र्र्ावेश ि ि . 
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आधार न ोंदिी र्ार्ग्री 

 

आधार न ोंदिी र्ार्ग्री आधार न ोंदिी आणि अद्यिणनकरि 

यशस्वीपिे पार पाडण्यार्ाठी लार्िारी िाडसवेअर उपकरिे याोंची 

बनलेली अर्िे. या उपकरि र्ोंचार्ेे  खालील उपकरिे र्र्ाणवष्ट 

अर्िाि  

 लॅपरॉप/डेस्करॉप 

 णनरीक्षक  

 बहुकायसकारी रु्द्रक/सॅ्कनर  

 पाोंढरा पडदा 

 केख्यिि णदवा  

 णविेच्या चढउिाराोंपारू्न र्ाोंभाळिारा रक्षक 

 ड ळ्याच्या बुबुळार्ाठीचा  सॅ्कनर 

 कॅरे्रा 

 िाि सॅ्कनर 

 िी पी एर् उपकरि 

िपार्िी आणि प्रर्ािन 

र्ोंस्था 

 

 न ोंदिी र्ोंस्थेि न ोंदिी पररचालक / पयसवेक्षक म्हिून कार् 

करून न ोंदिी/ अद्ययिन करू इख्यििारया व्यक्ती ोंचे 

रू्ल्याोंकन करण्यार्ाठी अणधकारयाोंशी र्ोंबोंणधि र्ोंस्था.  

 प्रर्ािन प्रणिया केवळ प्रणशणक्षि आणि प्रर्ाणिि व्यक्ती 

न ोंदिी/अद्ययिन प्रणिया िािाळिील याची रु्णनणििी 

देईल 

न ोंदिीपररचालक 

 

न ोंदिीकें द्राोंर्ेे  न ोंदिी प्रणिया करण्यार्ाठी न ोंदिी र्ोंस्थेने 

रूिू केलेला प्रर्ाणिि कर्सचारी. 

न ोंदिीपयसवेक्षक 

 

न ोंदिी कें दे्र चालवून त्ाोंची व्यवस्था बघण्यार्ाठी न ोंदिी र्ोंस्थाोंनी 

रूिू केलेला प्रर्ाणिि कर्सचारी. 
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र्त्ापनकिास 

 

न ोंदिी कें द्राोंर्ेे  कार्दपत्राोंच्या र्त्ापनार्ाठी रणिस्ट्र ार्सनी णनयुक्त 

केलेला कर्सचारी. 

पररचयकताग 

 

रणिस्ट्र ारआणि अणधकारयाोंर् बि न ोंदिीकृि व्यक्ती िी, एखादी 

व्यक्ती णिच्याकडे त्ाच्या / णिच्या ओळखीचा (पीओआय) आणि 

पत्त्याचा (पीओए)वैध दाखला नरे्ल णिच्या ओळखीची खात्री देईल   

रू्चना :पररचयकिास केवळ त्ाला पररणचि अर्लेल्या व्यक्ती ोंच्या 

ओळखीची आणि पत्त्याची खात्री देईल आणि िी र्ोंिूरी 

पररचयकत्ासचा आधार िर्ाोंक आणि बाय रे्णरर क र्ोंिूरीने केली 

िाईल 

रणिवार्ी 

 

आधार न ोंदिीच्या अिासच्या िलद प्रणियेर्ाठीएखादी व्यक्ती 

एकूि एकशे अठ्ठावीर्णदवर् (१२८) णकों वा बारा र्णिने अथवा 

त्ाहून िाि कालावधीर्ाठी भारिाि राणिली अरे्ल 

अणनवार्ी भारिीय 

 

 अशी व्यख्यक्त िी भारिाची नार्ररक आिे आणि 

णिच्यािवळ वैध भारिीय पारपत्र आिे परों िु िी आधार 

णनयर्, २०१६ (२०१६िील १८वे) णवभार् २ कलर् (५) 

(आणथसक आणि इिर अनुदाने, िायदे आणि रे्वा याोंचे 

लख्यक्ष्यि णविरि)यािील पररभाषेनुर्ार रणिवार्ी नािी 

 उले्लख्यखि णनयर्ाच्या णिर्र या णवभार्ािील उपणवभार् (१) 

अनुर्ार अणनवार्ी भारिीयाला णिच्या/त्ाच्या भारिाि 

आर्र्नापिाि  आधार िर्ाोंक प्राप्त करण्याचा िक्क 

आिे. 

िनर्ाोंख्यिक र्ाणििी 

 

 कायद्याोंर्ेे  णनणदसष्ट केल्यानुर्ार आधार िर्ाोंक िारी 

करण्यार्ाठी व्यक्तीचे नाव, िन्मिारीख, पत्ता आणि अन्य 

र्ोंबोंणधि र्ाणििी. 

 रू्चना: ह्या र्ाणििीि वोंश, धर्स,िाि, िर्ाि, िािीयिा, 

भाषा, अणधकाराच्या न ोंदी, उत्पन्न णकों वा वैद्यकीय न ोंदी 

याोंचा र्र्ावेश नर्ावा. 
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िैवर्ानकीय र्ाणििी 

 

णनयर्ाोंनुर्ार णनणदसष्ट केलेले व्यक्तीचे छायाणचत्र, िािाच्या ब राोंचे 

ठरे्, ड ळ्यािील बुबुळाोंचे णचत्रि णकों वा अरे्च कािी 

िीवशास्त्रीय रु्िधर्स 

अत्ोंि 

र्ित्त्वाचीबाय रे्णरर कर्ा

णििी 

 

कायद्यार्ेे  णनणदसष्ट केल्यानुर्ार ब राोंचे ठरे्, ड ळ्याच्या 

बाहुलीचे सॅ्कन, णकों वा अरे् अन्य शारीररक रु्िधर्स 

न ोंदिीओळखपत्र  

(इआयडी) 

 

न ोंदिीच्या वेळी रणिवाश्ाोंना वारला रे्लेला २८ 

आकड्ाोंचान ोंदिीओळख िर्ाोंक 

अद्यिणनकरि णवनोंिी 

िर्ाोंक (URN)) 

 

 रणिवाश्ाने पत्ता अद्यिन करण्याची ऑनलाइन प्रणिया 

यशस्वीपिे पूिस केल्यावर १४ आकडी िर्ाोंक णनर्ासि 

ि ि .  

 ि  रणिवाश्ाच्या भ्रर्िध्वनीवर SMSद्वारा पाठवला िाि . 

 रणिवार्ी URNआणि आधार िर्ाोंक वापरुन पत्ता  

अद्यिणनकरि णवनोंिीची ख्यस्थिी यू आय डी ए आय च्या 

र्ोंकेिस्थळावरून िािून घेऊ शकि . 

आधार 

पत्र 

 

रणिवाश्ाला आधार िर्ाोंक प ि चविारा दिऐवि 
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ई-आधार 

 

 िीआधारचीर्ोंकेिशब्दर्ोंरणक्षिइलेक्ट्र  णनकप्रिअर्िे. 

 त्ावरUIDAIच्या र्क्षर् अणधकार याची णडणिरल स्वाक्षरी 

अर्िे. 

संपकग  कें द्र 

 

न ोंदिी/अद्ययिन याोंच्याशी र्ोंबोंणधि िरे्च र ल फ्री िर्ाोंक 

१९४७आणण / णकंवाइ-मेल- help@uidai.gov.inर्ािस ि 

रणिवाश्ाोंना रु्लभ ि ण्यार्ाठी,र्र्स्या आणि ििारीच्या 

ठरावार्ाठी र्ोंपकासचा कें द्रणबोंदू  

सामाणजक माध्यम मार्ग 

 

र्ार्ाणिक र्ाे र् िी एक ऑनलाइन र्ोंपे्रषिर्ार्ाांचा र्ोंग्रि अर्िे. 

िी र्रु्दायाधारीि पुरवलेली र्ाणििी, र्ोंवाद, र्िकूर र्ार्ाणयकरि 

आणि र्िकायस याोंना र्र्णपसि अर्िाि.  

UIDAIअशी एक र्ोंस्था आिे िी र्ार्ाणिक र्ाे र्ाि णियाशील 

आिे. खाली णदलेल्या यादीिील र्ार्ाांचा वापर करून आधार र्ोंबोंधी 

र्ाणििी आणि िािी अद्यिने पाििा येिाि. 

 

 

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

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

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

 यूटू्यब: https ://www.youtube.com/user/AadhaarUID 
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युआयडीएआयची दृष्टी आणण कामणर्री 

 

 

णवशेष ओळख आणि कधीिी, क ठेिी प्रर्ािीकरिार्ाठी णडणिरल र्ोंच 

याोंर्ािस िभारिािील रणिवाश्ाोंना र्क्षर् करिे. 

 

 िार्णिकररत्ारणिवाश्ाोंना रु्रेख्यखि कायसवािी वेळ आणि दिासचे कठ र 

रे्णरर क्स याोंचे पालन करून  आधार िर्ाोंक प िचविे.  

 रणिवाश्ाोंना त्ाोंची णडणिरल ओळखीचे अद्यिन िरे्च प्रर्ािीकरि 

करण्यार्ाठी अनुकूलिा पुरविारयापायाभूि रु्णवधा रे्र अप करण्याि 

भार्ीदाराोंना र्िय र् करिे 

 रणिवाश्ाोंना प्रभावीपिे, कायसक्षर्िेने आणि न्याय्य पद्धिीने रे्वा 

पुरवण्यार्ाठी आधारचा लाभ णर्ळवण्याबाबि भार्ीदार आणि रे्वा 

प्रदात्ाोंना र्िय र् करिे  

 आधारशी णलोंक अर्लेली अॅख्यिकेशन्स णवकणर्ि करण्यार्ाठी र्ावसिणनक 

आणि खािर्ी र्ोंस्थाोंना र्ोंच पुरवून, कल्पकिेला प्र त्सािन देिे 

 िोंत्रज्ञानाशी र्ोंबोंणधि रू्लभूि रु्णवधेची उपलब्धिा, प्रर्ाििा आणि लवणचकिा 

याोंची खात्री देिे  

 युआयडीएआयची दृष्टी आणि रू्ले्य पुढे चालवण्यार्ाठी दीघसकाळ णरकिारया 

र्ोंस्था णवकणर्ि करिे.   

 वेर्वेर्ळ्या के्षत्रािील र्वसशे्रष्ठ वैणविकक कशशल्याोंना युआयडीएआयर्ोंस्थेला 

र्शल्यवान कल्पना देिे िरे्च र्िय र् करण्यार्ाठी आकषसक बनविे 

 

 आम्ही एकाख्यत्मकिेची णकों र्ि करि   

 आम्ही र्र्ावेशक राष्टर  उभारिीर्ाठी वचनबद्ध आि ि 

 आम्ही र्िायक दृष्टीक न अोंर्ीकारून आर्च्या भार्ीदाराोंची णकों र्ि करि  

 रणिवाश्ाोंच्या आणि रे्वा प्रदात्ाोंच्या उत्तर् रे्वाोंर्ाठी आम्ही प्रयत्न करू   

 आम्ही र्ििचे णशक्षि आणि दिासिील रु्धारिाोंकडे लक्ष कें णद्रि करू  

 कल्पकिा िेच आर्चे ेे य अरू्नआणि आर्च्या भार्ीदाराोंना कल्पक 

ि ण्यार्ाठी र्ोंच पुरवि   

 आम्ही पारदशसक आणि खुल्या र्ोंस्थेवर णवविकार् ठेवि  
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  आधार आणिइिर ओळखकायसिर्ािीलिरक 

 

 

                                            इिर ओळख कायसिर्     आधार 

आधारचीवैणशष्ट्टे्य 

आधार 

 

 

 

 

 

 

र्ावसणत्रक ओळखीर्ाठी पायाभूि रु्णवधा र्क्षर् करि , णिचा वापर ओळखाधारीि रेशन काडस,पारपत्र 

आणि इिर उपय णिि कायसिर् करू शकिाि 

भारिािीलरणिवाश्ाोंनाणवद्यर्ानदिऐविाोंचीपवासनकरिाणदलािाि .(कुरुोंबप्ररु्ख आणि पररचयकिास 

आधाररि नावन ोंदिी) 

ल कर्ोंिाशास्त्रीय आणि िैवर्ानकीय र्ाणििीर् ळा करून णिची न ोंद ठेवि . (णदव्याोंर् व्यक्ती ोंर्ाठी 

अपवाद िािाळिी)  

 

यशस्वी प्रर्ािीकरि झाल्यार्रणिवाश्ाच्या ओळखीर्ाठी र्क्षर् ठरि  

व्यख्यक्तला णदलेला अणद्विीय िर्ाोंक आिे आणि ि  दुर्र या क ित्ािी व्यख्यक्तला पुन्हा णनयुक्त केला िाऊ 

शकि नािी.  

 

१२ अोंकी यादृख्यिक िर्ाोंक आिे.  
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नावन ोंदिी पररर्ोंस्था 

 

 

  

ि  चेिेर याचे छायाणचत्र,िैवर्ानकीय र्ाणििी, िािाोंच्या ब राोंचे ठरे् आणि ड ळ्यािील बुबुळयाोंचा वापर 

रणिवाश्ाची ओळख परवायला करि  

रणिवार्ी 

 

नावन ोंदिी कें द्र  

 

नावन ोंदिी कें द्र  

 

 

णनबोंधक  

 

णनबोंधक  

 

 

णनबोंधक  

 

 

णनबोंधक  

 

 

यू आय डी ए आय  

 

नावन ोंदिी कें द्र  

 

 

नावन ोंदिी कें द्र 

 

 

नावन ोंदिी प्रणिोंणनधी 

 

नावन ोंदिी प्रणिोंणनधी 

 

 

नावन ोंदिी प्रणिोंणनधी 

 

 

नावन ोंदिी प्रणिोंणनधी 

 

 प्रणिोंणनधी न ोंदिी 
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पाठ २: रणिस्ट्र ार्स, न ोंदिी र्ोंस्था आणि न ोंदिीकर्सचारी 
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पाठ २: रणिस्ट्र ार्स, न ोंदिी र्ोंस्था आणि न ोंदिीकर्सचारी 

 

रणजस्ट्रासगची णनयुक्ती 

1. देशािील रणिवाश्ाोंची न ोंदिीिरे्चअद्ययिन, ज्याि अशा व्यक्ती ोंचािी  र्र्ावेश 
केला िाऊ शकि ,ज्या कायसिर्ाच्या अोंर्लबिाविीर्ाठी रणिवाश्ाोंर् बि र्ोंभाषि 
करिील, यार्ाठी अणधकारयाोंकडून रणिस्ट्र ार्सची णनयुक्ती केली िािे. णनयुक्ती 
झाल्यानोंिर प्रते्क रणिस्ट्र ारला रणिस्ट्र ारक ड रु्पूदस  केला िाईल.  

2. णनबोंधक म्हिून णनयुक्तीर्ाठी पात्र उरे्दवार  

 राज्य आणि कें द्रशाणर्ि प्रदेश र्रकार 

 कें द्रीय र्ोंत्रालये 

 अथस र्ोंस्था 

 बँक 

 र्ावसिणनक के्षत्रािील र्ोंस्था 

रािकीय आणि अरािकीय णनबोंधक:  

 राज्य र्रकार आणि कें द्रशाणर्ि प्रदेशािील र्ोंस्था ज्या UIDAIर्ाठी णनबोंधक म्हिून कार् करि आिेि त्ा रािकीय 

णनबोंधक  

 र्वस बँक आणि र्ावसिणनक के्षत्रािील र्ोंस्था ज्याोंनी र्ार्ोंिस्य करारावर स्वाक्षरी केली आिे िे अरािकीय णनबोंधक 

3. रणिस्ट्र ार्सके्षत्राच्या पािळीवरील अोंर्लबिाविी,णनरीक्षि आणि लेखापरीक्षिार्ाठी िबाबदार अर्िाि.  

4. रणिस्ट्र ार्सनीअणधकारयाोंना त्ाोंनी व्यापलेल्या णकों वा त्ाोंच्या विीने अन्य क ित्ािी व्यक्तीने व्यापलेल्या के्षत्राच्यावािवी प्रवेशाला 

परवानर्ी िरे्च रणिस्ट्र ार णकों वा त्ाोंच्या विीने कायसरि अर्लेल्या अन्य व्यक्तीच्या िाब्याि अर्लेल्या पुिके, न ोंदी, प्रलेखने आणि 

र्ोंर्िकािील डेरा याोंच्या िपार्िीची रु्णवधा वाढवून, अणधकारयाोंच्या र्िाप्रर्ािे लेखापरीक्षिाच्या कायासशी र्ोंबोंणधि कार्दपत्राोंच्या 

णकों वा अन्य र्ाणित्ाच्या प्रिी पुरवाव्याि.  

5. र्ीआयडीआरर्ेे  र्ाणििीचे अद्ययिन र् डून अन्य क ित्ािी कार्ार्ाठी रणिस्ट्र ार्सनी र् ळा केलेली र्ाणििी वापरू नये.  

6. न ोंदिीआणिअद्ययिनरे्वाोंबेलरणिस्ट्र ार्सनी त्ाोंच्या र्ोंकेिस्थळावर पुरेशी आणि य ग्य र्ाणििी, ज्याि व्यक्तीच्या र्ोंपकासचे 

िपशील,न ोंदिीकेद्राचा पत्ता आणि रणिवाश्ाोंना उपलब्ध अर्लेल्या रे्वा द्याव्याि.  

7. न ोंदिीआणिअद्ययिनप्रणियेर्ाठी नेर्लेली णकों वा णनयुक्त केलेली क ििीिीर्ोंस्था आणि / णकों वा व्यक्ती िोंदुरुि आणि य ग्य 

अर्ल्याची खात्री िरे्च कृिी करण्यार्ाठी पात्र, िरे्च नेर्लेल्या णकों वा णनयुक्त केलेल्या क्षर्िेि ज्याि य ग्य व्यावर्ाणयक प्रणशक्षि 

णकों वा अनुभव याोंचा र्र्ावेश ि ि  त्ाबाबि रणिस्ट्र ार्सनी रु्णनणििी द्यायला िवी.  

8. िृिीय पक्षाला न ोंदिी र्ोंस्थेकडून न ोंदिी कायासचा उप-करार करण्यार्  

रणिस्ट्र ार्सने परवानर्ी देऊ नये. िर न ोंदिी र्ोंस्था ज्या व्यक्तीकडून र्नुष्यबळ  

णनयुक्त करिार आिे त्ाचे िपशील र्ादर करि अरे्ल िर रणिस्ट्र ार्सिृिीय  

पक्षाकडून के्षत्राच्या पािळीवरील र्नुष्यबळ णनयुक्त करू शकिाि. 

9. पररणशष्ट अ र्ेे  नरू्द केलेलीआचार र्ोंणििा रणिस्ट्र ार्सने प्रते्क वेळी पाळली पाणििे.  

10. वेळेनुर्ार अणधकारयाोंनी िारी केलेल्या प्रणिया, ध रिे आणि र्ार्सदशसक िते्व,कार्ाची यादी, अिस आणि र्ाच्याोंचेरणिस्ट्र ार्सनी पालन 

केले पाणििे. िरे्च अशा प्रणियाोंचे न ोंदिी र्ोंस्थेकडून अनुपालन ि ि अर्ल्याची खात्री णदली पाणििे,  
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नावन ोंदिी प्रणिोंणनधी 

 

1. अणधकारयाोंनी न ोंदिीर्ाठी खुल्या णवनोंिी (आरएिई) प्रणियेने न ोंदिी र्ोंस्थेची न ोंदिी 

करून वेळेनुर्ार अणधकारयाोंनी न ोंदिीची पात्रिा, णनयर् आणि अरी रू्णचि करायला 

िवेि. इिुक र्ोंस्थापात्रिा िरे्च आरएिईचे अन्य िाोंणत्रक आणि णवत्तीय णनकष पूिस 

करून न ोंदिीर्ाठीअिस करू शकिाि. 

2. अणधकारयाोंनी र्ोंस्थाोंच्याअिासचे रू्ल्याोंकन करून, आरएिईच्या र्ार्ण्याोंची पूिसिा 

करून पात्र र्ोंस्थाोंची न ोंदिी र्ोंस्था म्हिून न ोंदिी करावी. 

3. अणधकारयाोंनी न ोंदिी र्ोंस्था क ड पुरवावा ि  वापरून रणिस्ट्र ारर्ीआयडीआरर्ेे   

न ोंदिी झालेल्या न ोंदिी र्ोंस्था ब डसवर घेिील.  

4. अणधकारी रणिस्ट्र ार्सना आवश्क त्ा स्क्रीणनोंर् प्रणिया पूिस करून, अशा र्ोंस्था र्ार्वेश करण्याची प्रणिया करून अन्य र्ोंस्थाोंचा 

न ोंदिी र्ोंस्था म्हिून र्र्ावेश करण्यार् परवानर्ी देऊ शकिील. न ोंदिी र्ोंस्था के्षत्राच्या पािळीवरील अोंर्लबिाविी आणि 

लेखापरीक्षिार्ाठी िबाबदार अर्िील.  

5. न ोंदिी र्ोंस्थाोंनी अणधकारयाोंना त्ाोंनी व्यापलेल्या णकों वा त्ाोंच्या विीने अन्य क ित्ािी व्यक्तीने व्यापलेल्या के्षत्राच्या वािवी प्रवेशाला 

परवानर्ी िरे्च रणिस्ट्र ार णकों वा त्ाोंच्या विीने कायसरि अर्लेल्या अन्य व्यक्तीच्या िाब्याि अर्लेल्या पुिके, न ोंदी, प्रलेखने आणि 

र्ोंर्िकािील डेरा याोंच्या िपार्िीची रु्णवधा वाढवून, अणधकारयाोंच्या र्िाप्रर्ािे लेखापरीक्षिाच्या कायासशी र्ोंबोंणधि कार्दपत्राोंच्या 

णकों वा अन्य र्ाणित्ाच्या प्रिी पुरवाव्याि.  

6. र्ीआयडीआरर्ेे  र्ाणििीचे अद्ययिन र् डून अन्य क ित्ािी कार्ार्ाठी न ोंदिी र्ोंस्थाोंनी र् ळा केलेली र्ाणििी वापरू नये.  

7. न ोंदिीआणिअद्ययिनप्रणियेर्ाठी नेर्लेली णकों वा णनयुक्त केलेली क ििीिी र्ोंस्था आणि / णकों वा व्यक्ती िोंदुरुि आणि य ग्य 

अर्ल्याची खात्री िरे्च कृिी करण्यार्ाठी पात्र, िरे्च नेर्लेल्या णकों वा णनयुक्त केलेल्या क्षर्िेि ज्याि य ग्य व्यावर्ाणयक प्रणशक्षि 

णकों वा अनुभव याोंचा र्र्ावेश ि ि  त्ाबाबि न ोंदिी र्ोंस्थाोंनी रु्णनणििी द्यायला िवी.  

8. पररणशष्ट अ र्ेे  नरू्द केलेली आचार र्ोंणििा न ोंदिी र्ोंस्थाोंनी प्रते्क वेळी पाळलीपाणििे.  

9. वेळेनुर्ारअणधकारयाोंनी िारी केलेल्या प्रणिया, ध रिे आणि र्ार्सदशसक िते्व, कार्ाची यादी, अिस आणि र्ाच्याोंचे न ोंदिी र्ोंस्थाोंनी 

पालन केले पाणििे.  

नावन ोंदिीकर्सचारी–पात्रिा,भूणर्काआणििबाबदारी 

 

पयसवेक्षक क ि ि ऊ शकि  आणि त्ार्ाठी णिची/त्ाची पात्रिा काय िवी? 

न ोंदिी केद्र चालवून त्ाचे व्यवस्थापन बघण्यार्ाठी न ोंदिी र्ोंस्थेकडूनपयसवेक्षकाला णनयुक्त केलेले अर्िे. प्रते्क न ोंदिी कें द्रावर एक प्रर्ाणिि 

पयसवेक्षकअर्िे आदेशात्मक आिे. या कार्ार्ाठी पात्र ि ण्यार्ाठी, व्यक्तीने खालील णनकषाि बर्ले पाणििे :  

 व्यक्ती १८ वषे णकों वा त्ावरील अर्ायला िवी.  

पयसवेक्षक 
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 व्यक्ती बारावी पार् अरू्न शक्यि  पदवीधर अर्ायला िवी.  

 व्यक्तीनेआधारर्ेे  न ोंदिी करून त्ाचा / णिचाआधार िर्ाोंक वु्यत्पन्न झालेला िवा.  

 व्यक्तीला र्ोंर्िक िािाळायची चाोंर्ली र्र्ि आणि अनुभव अर्ायला िवािरे्च स्थाणनक भाषेिील कळिलक िरे्च णलयोंिरिाशी 

िी र् ईस्कर अर्ायला िवी.  

 प्रर्ािपत्र परीक्षा देण्यापूवी व्यक्तीने अणधकारयाोंच्या र्ोंकेिस्थळावर आधारन ोंदिी/अद्ययिन यावरीलउपलब्ध अर्लेले र्र्ळे 

प्रणशक्षिाचे र्ाणित् वाचलेले अर्ायला िवे.  

 व्यक्तीला अणधकारयाोंनी णनयुक्त केलेल्या िपार्िी आणि प्रर्ािन र्ोंस्थेकडून “पयगवेक्षक प्रमाणपत्र”णर्ळालेले अर्ायला िवे.  

 रू्चना : “पयसवेक्षक प्रर्ािपत्र” णर्ळाल्यावर उरे्दवाराने अणधकारयाोंनी न ोंदिी केलेल्या न ोंदिी र्ोंस्थेशी प्रणिबद्धिा केल्याणशवाय 

न ोंदिी/अद्ययिन रु्रू करण्याचा िक्क णर्ळि नािी.  

प्रमाणपत्र णमळा्ावर आणण इएचा पयगवेक्षक म्हणून काम सुरू करण्याआधी :  

 न ोंदण्याोंना प्रारोंभ करण्यापूवी अणधकारयाोंच्या र्ार्सदशसक ित्त्वाोंनुर्ारक ित्ािी न ोंदिी र्ोंस्थेशी 

व्यक्ती र्ोंलि अरू्न र्णिय अर्ायला िवा.  

 णवभार्ीय अणधकारी / न ोंदिी र्ोंस्था याोंनी आधारन ोंदिी/अद्ययिनप्रणिया िरे्च 

आधारन ोंदिीच्या वेळी वापरली रे्लेली वेर्वेर्ळी र्ाधने आणि उपकरिे याोंवर घेिलेले 

प्रणशक्षिाचे वर्स व्यक्तीने घेिलेले िवेि. 

इएच्यापयगवेक्षकाच्या जबाबदाऱ्या कोणत्या?  

न ोंदिी कें द्रावर,पुरवठ्याची व्यवस्था करून णविार िरे्च न ोंदिी केद्रावरील अन्य र्ार्ण्या, िरे्च अणधकारयाोंच्या र्ार्सदशसक ित्त्वाोंनुर्ार 

(पररणशष्ट बी- न ोंदिीकें द्र ियार करण्याची िपार्रू्ची), न ोंदिी कें द्रावर न ोंदिी स्थानके ियार करिे,न ोंदिी/ अद्ययिन करिे, िरे्च कें द्रावरील 

प्रणियाोंचे पयसवेक्षि करिे िीपयसवेक्षकाची भूणर्का अर्िे. िेव्हा आधारन ोंदिीकें द्रावर पयसवेक्षक म्हिून कायसरि अर्िाना खालील र् ष्टी ोंची 

रु्णनणििी द्यावी :  

 के्षत्राची ियारी 

 न ोंदिीकें द्र ियार करण्याची िपार्रू्चीतयार करून िी र्ाोंभाळिे – अणधकारयाोंनी 

न ोंदिी र्ोंस्थेला न ोंदिी स्थानके आणि कें दे्र ियार करण्याची रु्णवधा पुरवण्यार्ाठी 

न ोंदिी कें द्र ियार करण्याची िपार्रू्ची पुरवलेली आिे. पयसवेक्षक कें द्रार्ाठी ि  / िी 

िबाबदार अर्लेल्या र्र्ळ्या र्ार्ण्या पूिस झाल्याची पयसवेक्षकाोंनी खात्री करावी. त्ाने / 

णिने प्रते्क न ोंदिी कें द्राच्या रु्रुवािीला आणि / णकों वा आठवड्ािून एकदा (िे लवकर 

ि ईल िे)िपार्रू्ची भरून र्िी करावी.रणिस्ट्र ार / अणधकारयाोंकडून णकों वा त्ाोंनी 

नार्ाोंणकि केलेल्या कार्णर्री िपार्नीर् / र्ोंस्थेकडून  प्रते्क न ोंदिी कें द्रावरील 

िपार्रू्ची पुढील परीक्षि / लेखापरीक्षिार्ाठी या र्ाोंभाळून ठेवाव्या लार्िील.  

 पयसवेक्षक लॅपरॉप/डेक्सरॉपर्ेे  आधार ग्रािकार् बि ि डिी करून, िपार्िी करून, र्र्ळी उपकरिे िरे् की, एर्रीकू्यर्ीने 

प्रार्ाणिक केलेली बाय रे्णरर क घेिारी उपकरिे, िीपीएर् उपकरि आणि णप्रोंरर – कर् –सॅ्कनर्स ि डून, आधारची न ोंदिी / अद्ययिन 

प्रणिया रु्रू करण्यार्ाठी र्र्ळी उपकरिे चालू ख्यस्थिीि अर्ल्याची खात्री करण्यार्ाठी िबाबदार अर्ि .  

 अद्ययाविआधारन ोंदिीग्रािक /अद्ययिनर्ॉफ्टवेअरइन्स्टॉल केलेले अर्ल्याची खात्री करिे. 

 न ोंदिी कें द्राचा पररर्र नीरनेरका आणि स्वि, आर ग्यदायी, व्यवख्यस्थि आणि णवद्युि / आर्ीच्या ध क्यापारू्न रु्रणक्षि अर्ल्याची 

खात्री करिे.  

 आदेशात्मकररत्ा प्रते्क न ोंदिी स्थानकावर न ोंदिी कें द्राची रू्लभूि र्ाणििी णदलेली अर्ल्याची खात्री करिे ( स्थाणनक भाषा आणि 

इोंग्रिीि ) :  

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


 

इकोसिस्टम पार्टनर (रसिस्टरारि / नावनो ोंदणी एिन्सीि (ईए)) / पर्टवेक्षक / ित्यापनकर्ाट / पररचर्करे् र्ाोंच्यािाठी हँडबुक 

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

Page19 

 

 

– रणिस्ट्र ाराचे नाव आणि र्ोंपकस  िर्ाोंक  

– न ोंदिी र्ोंस्थेचे नाव आणि र्ोंपकस  िर्ाोंक 

– न ोंदिी कें द्रावरील इए पयसवेक्षकाोंचे नाव, क ड आणि र्ोंपकस  िर्ाोंक  

– पयसवेक्षकाच्या णवरुद्ध ििार करण्यार्ाठी वृद्धीचा र्ाचा  

– न ोंदिीकें द्राचे कार्ाचे िार् आणि रु्ट्ट्या 

– युआयडीएआयचा िेल्पलाईन िर्ाोंक : १९४७आणि ईरे्ल आयडी: help@uidi.gov.in 

– आधारन ोंदिी/अद्ययिनार्ाठी लार्िारया दिऐविाोंची यादी  

– आधारशी र्ोंबोंणधि र्वस रे्वाोंच्या रेरची यादी 

 पयसवेक्षक,युआयडीएआयर्ार्सदशसक ित्त्वाोंनुर्ार रणिस्ट्र ार / अणधकारयाोंनी पुरवलेले आयइर्ी र्ाणित् य ग्यरीिीने कें द्रावर दाखवली 

रे्ल्याची खात्री करेल.  

 रणिवाश्ाोंप्रिी पररचालक िरे्च अन्य कर्सचारीवर्ासची वार्िूक णवनयशील अर्ल्याची खात्री करेलिरे्च करू पररख्यस्थिी राळण्यार्ाठी 

अर्र्ाधानी रणिवाश्ाोंना पररचालक िेव्हा र्ाोंभाळू शकि नरे्ल िेव्हा पररख्यस्थिीचा िाबा घेईल. 

 युणनिॉर्सच्या णवषयी णवचार केल्यार्, याची खात्री करा की, न ोंदिी कें द्रावर कर्सचारीवर्ासने युणनिॉर्स घािला आिे िेिेकरून 

रणिवाश्ाोंना र्रि अर्ल्यार्, कर्सचारीवर्ासच्या कपड्ाोंवरून त्ाोंना ओळखिा येईलस्ट्र ार्स/ अणध के्षत्राची ियारी 

 स्वतःचे आणण इतरांचे बोणडिंर् करण्याबाबत   

 पयसवेक्षकाोंनी त्ाचा / णिचा“ऑन ब णडांर्अिस”आवश्क अर्लेल्या दिऐविाोंर्ि न ोंदिी 

र्ोंस्थेकडे िर्ा करावा, ज्या त्ानोंिर र्त्ापनार्ाठी ि  अिस र्ोंबोंणधि 

“अणधकारयाोंच्याणवभार्ीय कायासलयाोंकडे” िर्ा करिील.   

 र्त्ापनानोंिर ,अणधकारयाोंची णवभार्ीय कायासलये र्ोंबोंणधि न ोंदिी र्ोंस्थेशी ऑन ब णडांर् 

स्वीकारिील / नाकारिील.  

 न ोंदिी र्ोंस्थापयसवेक्षकाला आधारग्रािकर्ॉफ्टवेअरर्ेे  त्ाचे / णिचे बाय रे्णररक्स 

घेऊन,ि डून न ोंदिी योंत्र चालवण्यार्ाठी युिरचे नाव आणि पार्वडस पुरविील.  

 न ोंदिी झालेले वापरकिे म्हििे ज्याोंच्या बाय रे्णरर किपणशलाोंचे  र्त्ापन यशस्वीपिे पूिस झालेले आिे आणि न ोंदिी स्थानकाोंवरील 

स्थाणनक डेराबेर्र्ेे  र्ाठवून ठेवला आिे.  

 स्थाणनक प्रर्ािीकरिार्ाठी स्थानकाोंवर र्र्ळ्या “पररचालकाोंचे” ऑन- ब डेड अर्ल्याची खात्री पयसवेक्षकाने करायला िवी.  

 

 कें द्रातील प्रणक्रयांचे व्यवस्थापन  

 अडचिीच्या वेळी र्रि अर्ल्यार्,पयसवेक्षक पररचालक म्हिूनिी कार् पािि .  

 अणधकारयाोंकडून वेळेनुर्ार प्रकाणशि झालेल्या न ोंदिीआणिअद्ययिनाशी र्ोंबोंणधि अद्ययावि 

र्ार्सदशसक िते्व आणि ध रिाोंबेल पयसवेक्षक िार्रूक अर्ायला िवा.  

 पयसवेक्षक त्ाच्या / णिच्या न ोंदिी कें द्रावरील न ोंदिी प्रणियेचे व्यवस्थापन करि .ि  / िी 

कें द्रावर युआयडीएआयन ोंदिी प्रणिया आणि र्ार्सदशसक ित्त्व िरे्च िर्वलेल्या डेराचा 

चाोंर्ला दिास याोंचे पालन करण्याची खात्री देिाि.  

 नवीन न ोंदिीर्ाठी आलेले रणिवाश्ाोंनी याआधी न ोंदिी ग्रािकाोंर्ेे  पुरवलेली “आधाररु्णवधा 

श धा” वापरून आधारर्ाठी न ोंदिी केली नर्ल्याचीपयसवेक्षकाोंनी खात्री करावी.  

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


 

इकोसिस्टम पार्टनर (रसिस्टरारि / नावनो ोंदणी एिन्सीि (ईए)) / पर्टवेक्षक / ित्यापनकर्ाट / पररचर्करे् र्ाोंच्यािाठी हँडबुक 

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

Page20 

 

 

 पयसवेक्षकाोंनी केवळ आधारन ोंदिी/अद्ययिनार्ाठी त्ाचे / णिचे बाय रे्णरर कवापरले िाण्याची 

रणिवाश्ाोंना आधीच र्ाणििी अर्ल्याची रु्णनणििी करावी.  

 आधारन ोंदिी/अद्ययिनार्ाठी रणिवाश्ाोंनी य ग्य णवणिि अिस भरल्याची िरे्च सॅ्कणनोंर्र्ाठी 

र्र्ळे र्त् दिऐविआिल्याचीपयसवेक्षकाोंनी खात्री करून घ्यावी.  

 र् ळा केलेल्या डेराची नक्कल ि ऊ नये म्हिून अद्ययिनाशी र्ोंबोंणधि केवळ आवश्क िे 

घरक िपार्ले रे्ल्याची, उदा. िर पत्त्याचे अद्ययिन करायचे अरे्ल िर केवळ पत्ाचा 

िपार्िी बॉक्स णनवडला रे्ल्याचीपयसवेक्षकाने खात्री करावी.  

 णजथे रणिवाश्याचा“बायोमेणटर कअपवाद”असेल त्याप्रते्यक नोदंणीवर आधार ग्रािकावरपयगवेक्षकाने “साईनऑफ” केलेले 

असणे आवश्यक आिे.  

 स्थानकावरील रणिवाश्ाोंच्या न ोंदिीडेराच्या परीक्षिादरम्यान ज्या र्ोंभीर रु्द्द्ाोंचे परीक्षि करायचे आिे िे पररचालकाला र्ािीि 

अर्ल्याची िरे्च त्ा रु्द्द्ाोंची प्रि त्ाच्याकडे अर्ल्याचीपयसवेक्षकाने खात्री करावी.  

 पररचालक प्रते्क न ोंदिी/अद्ययिनार्ाठी रणिवाश्ाोंकडून घेिलेल्या डेराचे पररश्रर्पूवसक परीक्षि करि अर्ल्याची आणि 

रणिवाश्ाोंनी दाखवल्यानोंिर चुका रु्धारि अर्ल्याची खात्री पयसवेक्षकाने द्यावी. 

 पररचालकप्रते्क आधारन ोंदिी/अद्ययिनानोंिर त्ाचे / णिचे बाय रे्णरर क पुष्टीकरि देि अर्ल्याची पयसवेक्षकाने खात्री करावी.  

 प्रते्क न ोंदिीनोंिर प च पाविीची णप्रोंर ि ि अर्ल्याची िरे्च रणिवार्ी त्ावर स्वाक्षरी करि अर्ल्याची खात्रीपयसवेक्षकाने करावी.  

 प्रते्क न ोंदिीर्ाठी र्त् दिऐवि िरे् की,ओळखीचा दाखला / नात्ाचा दाखला / पत्त्याचा दाखला / िन्माचा दाखला वापरल्याची 

िरे्च स्वाक्षरीकृि प च पाविी सॅ्कनकेल्याची रु्णनणििी पयसवेक्षकाने द्यावी.  

 णदवर्भराि आपि काय णशकल  आणि काय र्र्स्याोंना ि ोंड णदले िे इिराोंर् बि वारण्यार्ाठी पयसवेक्षक णदवर्ाच्या शेवरची र्भा 

घेऊ शकि . 

 पयसवेक्षकाने णदवर्ाच्या शेवरी कें द्रावरील र्ाठा घ्यावा आणि पुढील णदवर्ाच्या रु्लभ न ोंदिीर्ाठी द षयुक्त उपकरिे, िाडसवेअर 

िरे्च अन्य पुरवठा बदलण्याची व्यवस्था करावी.  

 णनयणर्िपिेउपकरिे ओरखडे, ि कर् नर्लेली छायाणचते्र णकों वा केवळ कािी भार्च छायाणचणत्रि ि ि अरे्ल िर त्ार्ाठी 

िपार्ावीि. िर अरे् कािी द ष आढळले, िर र्ोंबोंणधि न ोंदिी र्ोंस्थेचा व्यवस्थापक / रु्िालयाकडे त्ाबाबि ििार आणि उपकरि 

बदलण्याची णवनोंिी करावी. 

 अपघाि राळण्यार्ाठी र्र्ळी उपकरिे आणि र्ोंर्िक बोंद अरू्न वीिपुरवठा बोंद अर्ल्याची खात्री करावी.  

 र्र्ळी उपकरिे आणि र्ाधनाोंच्या रु्रके्षच्या व्यवस्थेची खात्री द्यावी.  

 णवणशष्ट कालावधीर्ाठी इए प्रणियेच्या रु्लभिेर्ाठी ग्रािकावर णवशेष णदवर्ाच्या शेवराचे अिवाल उपलब्ध अर्िील. पयसवेक्षक 

कें द्रावर या अिवालाोंच्या वापराने णदवर्ाच्या प्रणियाोंचे व्यवस्थापन करू शकि .  

 आधारन ोंदिी/अद्ययिनाच्या अोंर्लबिाविीच्या वेळी कें द्रावरील कर्सचारीवर्स उच्च नैणिकिेच्या र्ानकाोंचे णनरीक्षि करून 

णदलेलेशुल्क र् डल्यार् क ित्ािी अणिररक्त पैशाची र्ार्िी केले िािार नािीयाची पयसवेक्षकाने खात्री द्यावी.   

 आधारन ोंदिीच्या वेळी िर्ा केलेल्या डेराची रु्प्तिा आणि रु्रक्षा िपण्यार्ाठीिी पयसवेक्षक िबाबदार अर्ि .  

णदवर्ाच्या शेवरचे परीक्षि / रु्धारिा 

 पयसवेक्षकाने णदवर्ाच्या र्र्ळ्या न ोंदण्या, णदवर्ाचा शेवर (इओडी), याोंचे परीक्षि करायला िवे, िरे्च 

प्रते्क रणिवाश्ार्ाठी आधार ग्रािकाि राकलेला डेरा य ग्य अर्ल्याची खात्री करावी.  

 णदवर्ाच्या शेवराच्या परीक्षिार्ाठी योंत्रावर ऑन ब डस अर्लेला पररचालकपयसवेक्षक िैनाि करू 

शकि . मात्र,ज्या पररचालकाने नोदंणी केलेली आिे तो / ती त्याच्या स्वतःच्या पाणकटांचे 

परीक्षण करू शकत नािी. 

 प्रणवष्ट केलेल्या डेरार्ेे  िर क ििेिी द ष / िाणकस क अर्ोंर्ि णर्ळाली िर रु्धारिेच्या 
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कालावधीर्ेे  रणिवाश्ाोंना न ोंदिी कें द्रावर येण्यार् र्ाोंर्ावे. णदवर्ाच्या शेवरच्या परीक्षिानोंिर 

पयसवेक्षकाने त्ाच्या / णिच्या ब राोंचे ठरे् देऊन र्ाईन ऑि करावे.  

 रणिवाश्ाोंच्या डेरार्ेे  रु्धारिा झाल्यानोंिर,पयसवेक्षक पुन्हा रु्धारिेर्ाठी थाोंबवण्याि आलेली पाणकरे स्विः स्वीकारावीि / 

नाकारावीि, िर नाकारले िर य ग्य कारि द्यावे.  

पररचालकक ि अर्ि  ? ... आणि त्ाची / णिची पात्रिा काय अर्िे ?  

न ोंदिी स्थानकाोंवर न ोंदिी करण्यार्ाठी न ोंदिी र्ोंस्थेकडूनपररचालकाला णनयुक्त केलेले अर्िे.  

या कामासाठी पात्र िोण्यासाठी, व्यक्तीने खालील णनकषात बसले पाणिजे :   

 व्यक्ती १८ वषे णकों वा त्ावरील अर्ायला िवी.  

 व्यक्ती बारावी पार् अरू्न शक्यि  पदवीधर अर्ायला िवी.  

 व्यक्तीनेआधारर्ेे  न ोंदिी करून त्ाचा / णिचाआधार िर्ाोंक वु्यत्पन्न झालेला िवा.  

 व्यक्तीला र्ोंर्िक िािाळायची चाोंर्ली र्र्ि आणि अनुभव अर्ायला िवा िरे्च स्थाणनक 

भाषेिील कळिलक िरे्च णलयोंिरिाशी िी र् ईस्कर अर्ायला िवी.    

 व्यक्तीला अणधकारयाोंनी णनयुक्त केलेल्या िपार्िी आणि प्रर्ािन र्ोंस्थेकडून “पररचालक प्रमाणपत्र”णर्ळालेले अर्ायला िवे.  

 रू्चना : “पररचालक प्रर्ािपत्र” णर्ळाल्यावर उरे्दवाराने अणधकारयाोंनी न ोंदिी केलेल्या न ोंदिी र्ोंस्थेशी प्रणिबद्धिा केल्याणशवाय 

न ोंदिी/अद्ययिन रु्रू करण्याचा िक्क णर्ळि नािी.  

पररचालकम्हिून कार् रु्रू करण्याआधी : 

 न ोंदण्याोंना प्रारोंभ करण्यापूवी अणधकारयाोंच्या र्ार्सदशसक ित्त्वाोंनुर्ार क ित्ािी न ोंदिी र्ोंस्थेशी व्यक्ती र्ोंलि 

अरू्न र्णिय असाायला िवा. 

 णवभार्ीय अणधकारी / न ोंदिी र्ोंस्था याोंनी आधारन ोंदिी/अद्ययिन प्रणिया िरे्च आधारन ोंदिीच्या वेळी वापरली 

रे्लेली वेर्वेर्ळी र्ाधने आणि उपकरिे याोंवर घेिलेले प्रणशक्षिाचे वर्स व्यक्तीने घेिलेले िवेि. 

 प्रर्ािपत्र परीक्षा देण्यापूवी व्यक्तीने अणधकारयाोंच्या र्ोंकेिस्थळावर आधारन ोंदिी/अद्ययिन यावरीलउपलब्ध 

अर्लेले र्र्ळे प्रणशक्षिाचे र्ाणित् वाचलेले अर्ायला िवे. 

 व्यक्ती स्थाणनक भाषेिील कळिलक िरे्च णलयोंिरिाशी र् ईस्कर अर्ायला िवी. 

 पररचालकाचे ऑन – ब णडांर् 

पररचालकाने त्ाचा / णिचा “ऑन बोणडिंर्अजग”आवश्क अर्लेल्या दिऐविाोंर्ि     न ोंदिी र्ोंस्थेकडे िर्ा 

करावा, ज्या त्ानोंिर र्त्ापनार्ाठी ि  अिस र्ोंबोंणधि “अणधकारयाोंच्या णवभार्ीय कायासलयाोंकडे” िर्ा करिील.    

र्त्ापनानोंिर , अणधकारयाोंची णवभार्ीय कायासलये र्ोंबोंणधि न ोंदिी र्ोंस्थेशी ऑन ब णडांर् स्वीकारिील / नाकारिील. 

न ोंदिी र्ोंस्थापररचालकाला आधारग्रािकर्ॉफ्टवेअरर्ेे  त्ाचे / णिचे बाय रे्णरर क्स घेऊन, ि डून न ोंदिी     योंत्र 

चालवण्यार्ाठी युिरचे नाव आणि पार्वडस पुरविील. न ोंदिी झालेले वापरकिे म्हििे युआयडीएआयर्ेे  ज्याोंच्या 

बाय रे्णरर किपणशलाोंचे  र्त्ापन यशस्वीपिे पूिस झालेले आिे आणि न ोंदिी स्थानकाोंवरील स्थाणनक डेराबेर्र्ेे  

र्ाठवून ठेवला आिे. 

रणिवार्ीन ोंदिी दरम्यान पररचालक/पयसवेक्षकाने लक्षाि ठेवायचे र्ित्त्वाचे आदेश   

परिचालक  
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 प्रते्क णदवशी न ोंदिीच्या रु्रुवािीला िीपीएर्चे घरक 

कॅप्चर करावेि. Capturing GPS coordinates at 

start of न ोंदिीs every day. 

 प्रते्क लॉर्इनच्या वेळी, र्ोंर्िकाि िारीख आणि 

वेळेच्या रे्णरोंर्र्ेे  र्े ाची िारीख आणि वेळ 

णदर्ि अर्ल्याची खात्री करा.  

 न ोंदिी करण्यार्ाठी िुर्चा स्विःचा पररचालकआयडी, आधार ग्रािक वर राकून लॉर्इनकरि अर्ल्याची खात्री करा आणि 

इिर क िीिी िुर्ची लॉर्इनणवोंड  वापरू नये म्हिून िेव्हा िुम्ही आर्न र् डून िाल िेव्हा अॅख्यिकेशनर्धून लॉर् ऑि करा.  

 रणिवाश्ाोंना स्वस्थ ठेऊन डेरा घेण्यार्ाठी 

न ोंदिी/अद्ययिनप्रणियेआधी आणि प्रणियेदरम्यान 

त्ाोंना प्रणियेबेल र्ाणििी र्ाोंर्ि रिावी.  

 अणधकारयाोंच्यार्ार्सदशसक ित्त्वाोंनुर्ार स्थानकाचे 

लेआउर अर्ल्याची खात्री करून घ्या . 

 याआधी कधीिी रणिवाश्ाोंनी आधारर्ाठी न ोंदिी केली नर्ल्याची आणि ग्रािकावर णदलेली “आधारश धा रु्णवधा” वापरून 

रणिवार्ी नवीन न ोंदिी करि अर्ल्याची खात्री करा. 

 अद्ययतनग्रािकणलट वापरून  

िनर्ाोंख्यिक र्ाणििी िरे् की, नाव, णलोंर्,िन्म िारीख 

आणि पत्ता, भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक आणि इरे्ल िरे्च 

इर्ीएर्पीच्या वापराने अन्य प्रकारच्या िनर्ाोंख्यिक / 

बाय रे्णरर कअद्ययिन करा.. 

 रणिवाश्ाोंनी णवनोंिी केलेल्या न ोंदिी/अद्ययिनार्ाठी 

आवश्क अर्लेले र्र्ळे र्त् दिऐवि उपलब्ध 

अर्ल्याची आणिज्या व्यक्तीची न ोंदिी/अद्ययिन 

ि ि आिे, त्ाचेच अर्ल्याची खात्री करा. 

 रणिवाश्ाोंर् बि पुढील र्ोंभाषिार्ाठी िरे्च अन्य वापर िरे् की,ओरीपी वर अवलोंबून प्रर्ािीकरि आणि ऑनलाईन 

आधारअद्ययिन रु्णवधा याोंर्ाठी रणिवाश्ाने त्ाचा भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक णदला अर्ल्याची खात्री करा. 

 रणिवाश्ाोंचा आधारन ोंदिी/अद्ययिनअिसिपार्ला 

रे्ल्याची आणि त्ावर िपार्काची स्वाक्षरी / ब राोंचे ठरे् 

िरे्च ठर्ा / इणनणशअल्स अर्ल्याचे िपार्ा. 

 रणिवाश्ाोंना त्ाचे / णिचे बाय रे्णरर क अन्य 

क ित्ािी कारिार्ाठी न वापरिा केवळ केवळ 

आधारन ोंदिी/अद्ययिनार्ाठी वापरले िाण्याची 

र्ाणििी अर्ल्याची खात्री करा.  

 पररचयकिास / एचओएिवर अवलोंबून न ोंदिीच्या पररख्यस्थिीि,अिासवर पररचयकिास आणि एचओएिशी र्ोंबोंणधि णिल्डर्ेे  

त्ाोंचे िपशील आणि पररचयकिास / एचओएिची स्वाक्षरी / अोंर्ठ्याचा ठर्ा अर्ायला िवा.  

 र्ॉफ्टवेअरग्रािकावर णदलेल्या स्क्रीन्सवरील घेिलेल्या 

डेराच्या िर्ानुर्ाररणिवाश्ाचाआधारग्रािक 

र्ॉफ्टवेअरर्ेे  (इर्ीएर्पी / युर्ीएल) िनर्ाोंख्यिक 

आणि बाय रे्णरर कडेरा कॅप्चर करावा. . 

 न ोंदिी/अद्ययिनाच्या वेळी रणिवाश्ाोंची स्क्रीन 

र्ोंपूिस वेळ ऑन अर्ल्याची खात्री करा आणि र्ाईन 

ऑि करण्यापूवी राकण्याि आलेला डेरा 

रणिवाश्ाोंना िपार्ायला  र्ाोंर्ा,िरे्च त्ाोंच्यार् बि 

िनर्ाोंख्यिक डेराचे परीक्षि करा. 

 रणिवाश्ाोंना प च पाविीची प्रि आणि र्िी पुरवून, 

न ोंदिीच्या शेवरी कन्सेंरवर रणिवाश्ाोंची स्वाक्षरी घ्या.  

 न ोंदिी/अद्ययिनग्रािकावर न ोंदिी/अद्ययिनअिस, 

रू्ळदिऐविस्वाक्षरी केलेली कन्सेंर पाविी 

अपल ड केल्याची खात्री करा आणि र्र्ळे 

दिऐवि रणिवाश्ाोंना परि करा. 

 

र्ीइएलर्ी पररचालकक ि अर्ि  ? ... आणि त्ाची / णिची पात्रिा काय अर्िे ? 

न ोंदिी स्थानकाोंवर न ोंदिी करण्यार्ाठी न ोंदिी र्ोंस्थेकडून र्ीइएलर्ीपररचालकाला णनयुक्त केलेले अर्िे. याची नोदं घ्यावी की, 

सीइएलसीपररचालकइतर कोणत्यािी प्रकारची नोदंणी न करता केवळ बा् नोदंणी / अद्ययतन करतो.  

या कामासाठी पात्र िोण्यासाठी, व्यक्तीने खालील णनकषात बसले पाणिजे :   
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 व्यक्ती १८ वषे णकों वा त्ावरील अर्ायला िवी.  

 व्यक्ती बारावी पार् अरू्न शक्यि  पदवीधर अर्ायला िवी.  

 अोंर्िवाडी आशा कर्सचारयाच्या बाबिीि, १० वी पार् पात्र आिेि.  

 व्यक्तीनेआधारर्ेे  न ोंदिी करून त्ाचा / णिचाआधार िर्ाोंक वु्यत्पन्न झालेला िवा.  

 व्यक्तीला अँडर ॉइड ओएर् अर्लेला स्मारसि न / र्ोंर्िक िािाळायची रू्लभूि र्र्ि अर्ायला िवी िरे्च स्थाणनक भाषेिील 

कळिलक िरे्च णलयोंिरिाशी िी र् ईस्कर अर्ायला िवी.    

 व्यक्तीला अणधकारयाोंनी णनयुक्त केलेल्या िपार्िी आणि प्रर्ािन र्ोंस्थेकडून “सीइएलसी पररचालक प्रमाणपत्र”णर्ळालेले 

अर्ायला िवे.  

 रू्चना : “र्ीइएलर्ीपररचालक प्रर्ािपत्र” णर्ळाल्यावर उरे्दवाराने अणधकारयाोंनी न ोंदिी केलेल्या न ोंदिी र्ोंस्थेशी प्रणिबद्धिा 

केल्याणशवाय न ोंदिी/अद्ययिन रु्रू करण्याचा िक्क णर्ळि नािी.  

र्ीइएलर्ीपररचालकम्हिून कार् रु्रू करण्याआधी : 

 न ोंदण्याोंना प्रारोंभ करण्यापूवी अणधकारयाोंच्या र्ार्सदशसक ित्त्वाोंनुर्ार क ित्ािी न ोंदिी र्ोंस्थेशी व्यक्ती र्ोंलि अरू्न र्णिय अर्ायला 

िवा. 

 णवभार्ीयकायासलये / न ोंदिी र्ोंस्था याोंनी बाल्य न ोंदिी प्रणियेवर घेिलेले प्रणशक्षिाचे वर्स िरे्च बाल्याच्या न ोंदिीच्या वेळी वापरण्याि 

आलेले सीइएलसी टॅबलेट याोंर्धून व्यक्ती रे्लेली अर्ली पाणििे.  

 प्रर्ािपत्र परीक्षा देण्यापूवी व्यक्तीने अणधकारयाोंच्या र्ोंकेिस्थळावर बाल्यन ोंदिीवरीलउपलब्ध अर्लेले र्र्ळे प्रणशक्षिाचे र्ाणित् 

वाचलेले अर्ायला िवे. 

 सीइएलसी पररचालकाने त्ाचा / णिचा “ऑन बोणडिंर्अजग”आवश्क अर्लेल्या दिऐविाोंर्ि  न ोंदिी र्ोंस्थेकडे िर्ा करावा, ज्या 

त्ानोंिर र्त्ापनार्ाठी ि  अिस र्ोंबोंणधि “युआयडीएआयच्या णवभार्ीय कायासलयाोंकडे” िर्ा करिील. र्त्ापनानोंिर , णवभार्ीय 

कायासलये र्ोंबोंणधि न ोंदिी र्ोंस्थेशी ऑन ब णडांर् स्वीकारिील / नाकारिील. 

 न ोंदिीर्ोंस्थासीइएलसी पररचालकाला आधारग्रािकर्ॉफ्टवेअरर्ेे  त्ाचे / णिचे बाय रे्णरर क्स घेऊन, ि डून सीइएलसी टॅबलेट 

चालवण्यार्ाठी युिरचे नाव आणि पार्वडस पुरविील.  

 न ोंदिी झालेले वापरकिे म्हििे युआयडीएआयर्ेे  ज्याोंच्या बाय रे्णरर किपणशलाोंचे  र्त्ापन यशस्वीपिे पूिस झालेले आिे आणि 

न ोंदिी स्था नकाोंवरील स्थाणनक डेराबेर्र्ेे  र्ाठवून ठेवला आिे. 

 िपार्नीर् म्हििे क ि ? आणि त्ाच्या  / णिच्या िबाबदाऱ्या क ित्ा ? 

 रणिवार्ी िेव्हा आधारच्या न ोंदिीर्ाठी न ोंदिी कें द्रावर येिील िेव्हा त्ाोंनी णदलेल्या दिऐविार्धून त्ाोंची िनर्ाोंख्यिक र्ाणििी 

राकली िाईल.  

 दिऐवि िपार्ण्यार्ाठी अणधकृि अणधकारयाोंकडून रणिवाश्ाोंनी णदलेले दिऐविाचे प्रर्ािीकरि िपार्ण्याि येईल.  

 रणिवाश्ाोंनी भरलेल्या न ोंदिी/अद्ययिनअिासच्या णवरुद्ध िर्ा केलेले दिऐवि न ोंदिी केद्रावर उपख्यस्थि अर्लेला िपार्नीर् 

िपारे्ल. 

 रणिस्ट्र ार्स िर दिऐविाच्या र्त्ापनार्ाठी अणधकारयाोंची रु्रका करू शकि नर्िील िर रे्वाणनवृत्त झालेल्या र्रकारी 

अणधकारयाोंच्या रे्वा ज्या अशा र्त्ापनाच्या प्रणियाोंशी पररणचि आिेि त्ाोंचा वापर केला िावा. 

 र्रकार ( आर्मडस ि रे्र् आणि र्ीपीएर्एिर्) आणि पीएर्युि ज्याि गु्रप ‘र्ी’ / वर्स III बँकाोंिील कर्सचारी याोंिीलक ििेिी रे्वा 

पुरविारे / रे्वाणनवृत्त अणधकारी िपार्नीर् म्हिून णनयुक्त केले िाऊ नयेि. र् ठी शिरे आणि रे्रर  िर्ारिा के्षत्राोंर्ेे  णिथे रणिस्ट्र ार 

र्त्ापनकिास 
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अशा रे्वाणनवृत्त / रे्वा पुरविारया अणधकारयाोंच्या रे्वाोंचा लाभ घेऊ शकि नािीि, णिथे, अणधकारयाोंच्या णवभार्ीय कायासलयाकडून 

िपार्नीर् पुरवण्यार्ाठी आऊरर् र्स केलेल्या णविेत्ाोंच्या रे्वाोंचा लाभ घ्यावा.  

 न ोंदिी र्ोंस्था म्हिून णनयुक्त केलेल्या त्ाच णविेत्ाकडून न ोंदिी कें द्रािील िपार्नीर् अरू् शकि नािीि. के्षत्रावर रुिू ि ण्याआधी 

िपार्नीर् पूिसपिे प्रणशणक्षि अर्ल्याची रणिस्ट्र ारने खात्री करावी. िर आणि णिथे र्रि अरे्ल णिथे रणिस्ट्र ार एकाहून अणधक 

िपार्नीर् णनयुक्त करू शकि .  

 र्ोंबणधि णवभार्ीय कायासलयार् बि रणिस्ट्र ारकडूनन ोंदिीपूवी र्र्ळ्या िपार्नीर्ाोंची यादी त्ाोंच्या पदार्िरू्णचि करून, त्ाोंना णदली 

िावी.  

दस्तऐवज तपासताना सत्यापनासाठी कोणती युआयडीएआयमार्गदशगक तते्व आिेत जी तपासनीसाने लक्षात ठेवायला िवीत ? 

 र्त्ापनार्ाठी रणिवाश्ाकडे रू्ळ दिऐवि अर्ल्याची खात्री करा.  

 रणिवाश्ाने आधारन ोंदिी/अद्ययिनार्ाठी णदलेला दिऐवि केवळ युआयडीएआयने र्ोंिुरी णदलेल्यादिऐविाच्या यादीि अर्ायला 

िवा. only  

 पररणशष्ट सी नुसार र्ाचा िक्त अणधकारी / र्ोंस्था (युआयडीएआयने पात्रदिऐविाच्या यादीि) याोंकडून प्रर्ाणिि करण्याि येिारया 

प्रर्ािपत्रार्ाठी िरे् कीओळखीचा दाखला, पत्य्याचा दाखला, नात्याचा दाखला, जन्माचा दाखला यांसाठी आिे.  

 िपार्ाकाोंना ख ट्या / बदलेल्या दिऐविाचा र्ोंशय आल्यार् िे र्त्ापन नाकारू शकिाि. िर िपार्ाकानेदिऐविाचे र्त्ापन 

नाकारले िर न ोंदिी अिासवर त्ाचे णविृि कारि रेकॉडस करायला िवे. 

 िर िपार्ाकाने कारि देऊन र्त्ापन नाकारले णकों वा रणिवाश्ाला क ििेिी कारि नरू्द न करिा परि पाठवले, िर रणिवार्ी 

रणिस्ट्र ारनेनेर्लेल्या अणधकारयाोंकडे ििार णनवारिार्ाठी िाऊ शकिाि. 

 पीओआय, डीओबी, पीओए, पीओआरच्या णवरुद्ध नाव, िन्मिारीख, पत्ता आणि नात्ाचे िपशील िपार्ा  

– नाव  

– पीओआयला रणिवाश्ाोंचे नाव आणि छायाणचत्र अर्लेल्या दिऐविाची र्रि आिे, आधारभूि दिऐविाि द न्ही अर्ल्याची 

िपार्िी करा.  

– िर िर्ा केलेल्या क ित्ािीपीओआयदिऐविाि रणिवाश्ाचे छायाणचत्र नरे्ल िर वैध पीओआयम्हिून िे घेिले िािार 

नािी.र्र्ावेशक आणि त्रार्रु्क्त ि ण्यार्ाठी, िुनीछायाणचते्र अर्लेले दिऐवि स्वीकायस आिेि. 

 

छायाणचत्रार्ि वैध POI      छायाणचत्राणवना वैध POI 

 रणिवाश्ाला त्ाचे / णिचे नाव णवचारून नावाला पुष्टी द्या. िे रणिवार्ी त्ाचे स्विःचेदिऐवि पुरवि अर्ल्याची खात्री करण्यार्ाठी 

आिे. 

 व्यक्तीचे र्ोंपूिस नाव द्यायला िवे. त्ाि अणभवादन णकों वा शीषसक िरे् की, श्री., कु., र्श., रे्िर, रे्वाणन.,डॉ. इ. चा र्र्ावेश अरू् नये 
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Wrong usage 
(with salutation) 

Wrong usage 
(without salutation) 
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a. व्यक्तीचेपूिसनावनीरआणिकाळिीपूवसकणलणििेआवश्कआिे. उदािरिाथस, प्रणिर्ादक त्ाचे नाव वी. णवियन म्हिून र्ाोंरे्ल, र्ात्र 

त्ाचे पूिस नाव कदाणचि वेंकररार्न णवियन अरे्ल िरे्च आर.के. श्रीवािव याोंचे पूिस नाव ररे्श कुर्ार श्रीवािव अरू् शकेल. 

त्ाचप्रर्ािे, एखादी न ोंदिी करिारी स्त्री णिचे नाव के.एर्.के.दुर्ास म्हिून र्ाोंरे्ल र्ात्र णिचे पूिस नाव कलु्लरी रू्यास कनक दुर्ास अरू् 

शकेल. त्ाच्या / णिच्याकडून त्ाोंच्या इणनणशयल्सचा णविार णवचारा आणि पुराव्यादाखल णदलेल्या दिऐविाि िे िपार्ा.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POI 
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b. रेकॉडसकेलेलेनावआणिदिऐविावरील (पीओआय) नाव याोंच्याि से्पणलोंर् आणि णकों वा पणिले, र्धले आणि शेवरचे नाव याोंबाबि 

िरक अरे्ल िर, रणिवाश्ाकडून र्ाोंणर्िले रे्लेले नाव रेकॉडस करावे 

केवळ नावािील िर्ाचा बदल स्वीकायस 

 

र्िदार न ोंदिी काडासचा ओळखीच्या पुराव्यादाखल वापर 

(POI) 

 

 

बँकेच्या पार्बुकचा पत्त्याच्या पुराव्यादाखल वापर (POA)  

 

नावािील िरकारु्ळे अस्वीकायस 

 

 र्िदार न ोंदिी काडासचा ओळखीच्या पुराव्यादाखल वापर (POI)  

 

बँकेच्या पार्बुकचा पत्त्याच्या पुराव्यादाखल वापर (POA) 

 

 

c. नावन ोंदिीकत्ासने िर पुराव्यादाखल ििार केलेल्या द न दिऐविार्ेे  त्ाच नावाि कािी िरक अर्िील (म्हििे आद्याक्षरार्णिि आणि पूिस 

नाव) िर नावन ोंदिीकत्ासचे पूिस नाव  

d. नावन ोंदिीकत्ासला प्रते्काला EIDचे वारप करण्यार्ाठी य ग्य नाव उपलब्ध करण्याचे र्ित्त्व परवून देऊन बालकाच्या अणभपे्रि अर्लेल्या नावाची 

खात्री करण्याचा प्रयत्न करावा.  
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उदािरि १: खाली आधार धारकाचा Aadhaar Data Update Formचे छायाणचत्र आिे. इथे आधार धारक त्ाचा ल कर्ोंिाशास्त्रीय िपशील कुरुोंब 

प्ररु्खाणशवाय अद्यिन करि आिे. र्ाणििी रू्ळ दिऐविाोंवरुन र्त्ाणपि करून अद्यिन केली िाईल

 

कुरुोंबप्ररु्ख(HOF)णवना र्त्ापन प्रणियेची उदािरिे  
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आधार अद्यिन करण्याचा अिस 

िपशील अद्यिन करण्यार्ाठी,र्ोंबोंणधि ओळखीचा पुरावा (POI)आणि िन्मिारखेचा पुरावा (POB)र्त्ाणपि करून घ्यायला िवे. कािी रू्ळ 

दिऐवि आधार धारकाची ओळखर्त्ाणपि करण्यार्ाठी आवश्क आिेि िे पुढे र्ाोंणर्िले आिेि 

ओळखीचा पुरावा (POI) म्हिून पॅन काडस 

वापरले िािे  

 

 

 

 

 

(र्रकारी ब डस णकों वा णवद्यापीठाने िारी 

केलेली)रु्िपणत्रकािन्मिारखेचा पुरावा (POB) म्हिून वापरले िािे. 

 

 उदािरि 2: खालील उदािरि आधार नावन ोंदिी णकों वा दुरूिी र्ाठीचे आिे 

 

आधार दुरूिी अिस   
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आधार धारकाचे िपशील रू्ळ दिऐविाशी पडिाळून र्त्ाणपि करिाि. (या प्रकरिाि िन्मदाखला) 

 

िन्मदाखल्याि अर्लेली िन्मिारीख िन्मिारखेचा पुरावा (PoB) म्हिून वापरली िािे. 

इिर ओळखीचा पुरावा म्हिून चालिारी कार्दपते्र  

 पारपत्र 

 पॅन काडस 

 र्िदार काडस   

  वािन चालक परवाना छायाणचत्र अर्िारे र्रकारी ओळखपत्र /  

र्ावसिणनक के्षत्रािील उपिर्ानीत्ाोंच्याकडे  

न करी करिार याोंना  िारी केलेले छायाणचत्र अर्िारे काडस  

 राष्टर ीय ग्रार्ीि र िर्ार िर्ी य िनेद्वारे िारी केलेले िॉब काडस 

र्ान्यिाप्राप्त शैक्षणिक र्ोंस्थाोंनी िारी केलेले छायाणचत्र अर्िारे ओळखपत्रशस्त्र 

परवाना  

इिर िन्मिारखेचा पुरावा (PoB) म्हिून 

चालिारी कार्दपते्र: 

 कें द्रीय/राज्य णनवृत्तीवेिन प्रदान आदेश 

 र्र अ रािपणत्रि अणधकार याने ज्यावर त्ाच्या 

कायासलय, नाव,हुेा  इ. िपशील  अर्लेल्या 

अणधकृि कार्दावर िारी केलेले िन्मिारखेचे 

प्रर्ािपत्र 

 पारपत्र 

 िन्मदाखला 

 पॅन काडस 
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UIDAIनेआधार न ोंदीि नाव, णलोंर् आणि िन्मिारीख अद्यिणनि करण्यार्ोंबोंधाि एक रू्चना िारी केली आिे.अद्यिनाोंची र्ोंिा णनधासररि केली आिे:  

 नावन ोंदिीच्या वेळी िन्मिारखेच्या पुराव्यादाखल र्ादर केलेले कार्दपत्र  आधार र्ेे  िन्मिारीख अद्यिणनि करायला पुन्हा वापरिे शक्य ि िार 

नािी. 

 आयुष्याि एकदा णलोंर् अद्यिणनि करू शकि . 

 नाव आयुष्याि द नदा अद्यिणनि करू शकि . 

 र्द्यख्यस्थिीि िन्मिारीख घ णषि केली आिे णकों वा अोंदािे र्ाोंणर्िली आिे. अश्ा पररख्यस्थिीि रणिवार्ी त्ाच्या आयुष्याि एकदा 

िन्मिारीख अद्यिणनि करू शकि  

 िन्मिारीख (DoB) 

आधीचर्त्ाणपिझालेल्यािन्मिारखेिबदल करण्यार्ाठी अद्यिणनिणवनोंिी करिार या रणिवाष्याला UIDAच्या के्षत्रीय कायासलयाला भेर द्यावी लारे्ल 

a. िािीर केलेली/अोंदािे र्ाोंणर्िलेली िन्मिारीख र्त्ाणपि िन्मिारखेर्ेे  बदलण्यार्ाठी रणिवाश्ाला अद्यिणनि णवनोंिी करायला, केवढा 

बदल आिे आणि बदलाची र्यासदा णकिी आिे याोंचा णवचार न करिा,त्ाच्या आयुष्याि एकदाच परवानर्ी आिे. रणिवाश्ाला िन्मिारखेचा 

पुरावा म्हिून णवणिि कार्दपत्रापैकी क ििेिी एक प्रिुि करावे लारे्ल 

b. र्ोंिूर र्यासदेपलीकडे अद्यिणनि करण्यार्ाठी अपवाद िािाळिी प्रणियेचा वापर करावा. यार्ाठी रीणिवाश्ाने के्षत्रीय कायासलयाला भेर द्यावी 

लारे्ल.  

 c.  रणिवाश्ाच्या िन्मिारखेने आवश्क त्ा णिल्डर्ेे  णदवर्, र्णिना आणि वषस रु्चवायला िवे.  

d. िर रणिवाश्ाने िन्मिारखेचा दिऐविाचा पुरावा णदला िर िन्मिारीख “िपार्ली रे्ल्याचे” र्र्िले िािे. िेव्हा क ित्ािी 

रणिवार्ीअचूक िन्मिारीख र्ाोंर्ण्यार् अर्र्थस अर्िील आणि त्ाोंनी केवळ वय र्ाोंणर्िले अरे्ल णकों वा िपार्नीर्ाने िे ओळखले 

अरे्ल िर केवळ वय न ोंदवले िावे. अशा ख्यस्थिीि र्ॉफ्टवेअर स्विःच िन्म वषस र् िेल.  

e. िपार्नीर्ाने न ोंदिी/अद्ययिनअिासि न ोंद िपार्ा आणि रणिवाश्ाने य ग्यरीिीने िन्मिारीख “िपार्ली रे्ल्याचे” / “घ णषि” रू्णचि 

णकों वा त्ाचे / णिचे वय य ग्य भरल्याची खात्री करा. 

f. पुराव्याणशवाय रणिवार्ी िन्मिारीख केवळ र्ाोंर्िाि िेव्हा िन्मिारीख “घ णषि” र्र्िली िािे.  

 रािण्याचा पत्ता 

a. पीओए वर नाव आणि पत्ता अर्ल्याची खात्री करा. पीओए दिऐविावरील नाव आणि पीओआय दिऐविावरील नाव र्र्ान 

अर्ल्याची िपार्नीर्ाने खात्री करावी. पीओए दिऐविावरील नाव आणि पीओआय दिऐविावरील नावाि केवळ से्पणलोंर् आणि 

णकों वा पणिल्या, र्धल्या आणि शेवरच्या नावाि िरक अर्ल्यार् ि  दिऐवि स्वीकारला िाईल.  

b. “केअर ऑि” व्यक्तीचे नाव िे िर अर्ल्यार्, लिान रु्ले आणि वय वृद्ध व्यक्ती ज्या पालक आणि रु्लाोंबर बर राििाि त्ाोंच्यार्ाठी 

अर्िे. िर उपलब्ध नरे्ल िर िी पत्त्याची ओळ ररकार्ी ठेऊ शकिा.  

c. पत्त्याि वाढ झालेली र्ान्य आिे. िर पीओए दिऐविािील रू्ळ पत्त्याि बदल ि िार नर्िील िर रणिवार्ी पीओएर्ेे  नरू्द केलेल्या 

पत्त्याि छ ट्या र् ष्टी, िरे् की,घर िर्ाोंक, रस्त्याचा िर्ाोंक, रस्त्याचे नाव, लेखनािील चुका दुरूि करिे, णपन क डर्धील छ रे बदल 

/ रु्धारिा इ. करू शकिाि. 
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   रू्ळ पत्त्याि बदल नर्ल्याने स्वीकायस अणधक र्िकूर 

आधार नावन ोंदिी णकों वा दुरूिी अिस 

 

पत्त्याचा पुरावा (POA)  म्हिून  बॅोंकचे पार्बुक वापरले 

आिे. 

 

 

d. िर पत्त्याच्या वाढीि णवनोंिी केलेलों बदल ठ र् अर्िील आणि पीओए र्ेे  नरू्द केलेल्या पत्त्याि बदल करि अर्िील िर 

रणिवाश्ाोंनी दुर्रा पीओए द्यावा णकों वा पररचयकत्ासकडून न ोंदिी करावी. 

रू्ळ पत्त्याि बदल अर्ल्याने अस्वीकायस 

आधार नावन ोंदिी णकों वा दुरूिी अिस 

 

पत्त्याचा पुरावा (POA) म्हिून बॅोंकचे पार्बुक वापरले आिे 

 

नात्याचेतपशील : 

a. ५ वषाांखालील रु्लाोंच्या बाबिीि,द नपैकी एका पालकाचे णकों वा र्ोंरक्षकाचे “नाव” आणि “आधार िर्ाोंक” आदेशात्मक आिे. 

पाल्याची न ोंदिी करिाना पालक / र्ोंरक्षकाने आधारचे पत्र ( णकों वा त्ाोंची न ोंदिी एकत्र केली िाऊ शकेल) द्यावे.  

b. प्रशढ व्यक्तीच्या बाबिीि, िर िी पालक णकों वा र्िचारयाच्या र्ाणििीर्ाठी अरे्ल िर णिचे र्त्ापन केले िािार नािी. िे िक्त 

अोंिर्सि उेेशार्ाठी रेकॉडस केले िािाि 

 

घि क्रमांकात बदल 

 

जवळची खूण 

जोडली  
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 कुटंुबप्रमुख (एचओएफ): 

a. पीओआर दिऐवि कुरुोंबप्ररु्ख आणि कुरुोंबािील र्दस्याोंिील नािे प्रस्थाणपि करि अर्ल्याची िपार्िी करा. ज्याोंचे नाव नात्ाच्या 

दिऐविावर नरू्द केलेले आिेि केवळ िे कुरुोंबािील र्दस्य नात्ाच्या दिऐविावर (पीओआर) अवलोंबून न ोंदिी करू शकिाि.  

b. कुरुोंबािील र्दस्याोंची न ोंदिी ि ि अर्िाना कुरुोंबप्ररु्खाने नेिर्ी त्ाोंच्यार् बि यावे.  

c. िपार्नीर्ाने एचओएिवर अवलोंबून र्त्ापनार्ाठी न ोंदिी/ अद्ययिनअिासिील एचओएिचे िपशील िपार्ावेि. आधारच्या पत्राच्या 

णवरुद्ध एचओएिचे नाव आणि आधार िर्ाोंक िपार्ला िावा.  

d. एचओएिवर अवलोंबून न ोंदिीच्या वेळी, अिासि नरू्द केलेले नात्ाचे िपशील एचओएिचेच अर्ल्याची खात्री करा. 

५ भ्रमणध्वनी क्रमांक आणण ईमेल पत्ता: 

a. भ्रर्िध्वनी िर्ाोंकिक्त आधार नावन ोंदिी कें द्रािच अद्यिन करिा येि  आणि ऑनलाइन अद्यिन करिा येि नािी याबेल रणिवाश्ाोंना 

र्ाणििी द्या.  

b. प्रर्ािीकरिाची इिर र्ाे रे् अयशस्वी ठरल्यार् िक्त अणधक रु्रके्षचा उपाय म्हिूनिरे्च रणिवाश्ाोंबर बर कािी र्ाणििी ईरे्लच्या 

र्ाे र्ािून र्ार्ाणयक करण्यार्ाठीईरे्ल पत्ता उपलब्ध करण्याचा र्ल्ला द्या. 

c. भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक देिे अणनवायस नर्ले िरीिी OTPच्या र्ाे र्ािून eKYCस्वीकारण्यार्ाठी भ्रर्िध्वनी िर्ाोंकाचे र्ित्त्व परवून द्या. आणि 

रणिवार्ी णिचा/त्ाचा भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक उपलब्धा करि अर्ल्याची खात्री करा. 

 

आधारमधे्य नोदंणी केले्ा दस्तऐवजांणशवाय रणिवासी कसे आिेत ? 

a. न ोंदिीच्या वेळी र्ित्त्वाची िनर्ाोंख्यिक र्ाणििी िपार्ली रे्ली पाणििे. रणिवार्ी 

क ििािी र्ान्य अर्लेला दिऐविओळखीचा पुरावा (पीओआय) आणिपत्त्याचा पुरावा 

(पीओए) आिू शकिाि.  

b. िररणिवार्ीओळखीच्या पुराव्याचा दिऐवि पुरवण्यार् अर्र्थस अर्िील 

िररणिस्ट्र ार णकों वा णवभार्ीय कायासलयाोंकडून ओळखले िाऊन रू्णचि केलेल्या 

पूवस-णनयुक्त “पररचयकत्ासकडून” त्ाोंची न ोंदिी केली िाऊ शकिे.  

c. पीओए/पीओआयदिऐवि ज्याोंच्याकडे नािी अशा रणिवाश्ाचा पररचय देण्यार्ाठी रणिस्ट्र ारकडून अणधकृि केलेली व्यक्ती 

म्हििे पररचयकिास. ह्या पररचयाचा अथस रणिवाश्ाला व्यख्यक्तर्त्त्वाचे प्रर्ािपत्र देिे नािी.  

पररचयकताग म्हणजे कोण ?  

a. पररचयकिास म्हििे रणिस्ट्र ारने ओळखलेला आणि युआयडीएआयच्या र्ीआयडीआरर्ेे  “पररचयकिास” (उदािरिाथस,रणिस्ट्र ारचे 

कर्सचारी, णनवडले रे्लेले स्थाणनक र्भार्द, स्थाणनक व्यवस्थापन र्रू्िाचे र्दस्य, प स्ट्र्न, प्रभावी व्यक्ती िरे् की, णशक्षक, आर ग्य 

कर्सचारी आणि डॉक्ट्र, अोंर्िवाडी / आशा कर्सचारी, स्थाणनक एनिीओचे प्रणिणनधी इ.) म्हिून न ोंदिीकृि अर्लेली व्यक्ती. 

b. कािी णवणशष्ट केरे्र्र्ेे ,युआयडीएआयणवभार्ीय कायासलय रणिस्ट्र ार्सच्या रु्णवधेर्ाठी पररचय कत्ाांचा पूल ओळखण्यार्ाठी पुढाकार 

घेिाि.  

c. पररचयकत्ासचे वय १८ वषासवरील अर्ावे आणि त्ाची क ििीिी अपराणधक न ोंद नर्ावी.  

d. पररचयकिासरणिस्ट्र ारशी ि डलेला अरे्ल. एकच पररचयकिासिर र्ोंबोंणधि रणिस्ट्र ारकडून ओळखला िाि अरे्ल आणि एका णवणशष्ट 

पररचयकत्ासर्ाठी युआयडीएआयच्या र्ीआयडीआरर्ेे  “पररचयकिास” न ोंदिीकृि एकापेक्षा िाि रणिस्ट्र ारकडून वापरला िाऊ 

परिचार्कताय 
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शकि . त्ारु्ळे पररचयकिास केवळरणिस्ट्र ारच्या अणधकारके्षत्राि अर्लेल्या व्यक्ती ोंचा पररचय देऊ शकि . त्ाि भर म्हिून, 

व्यवस्थापकीय र्यासदा ( राज्य, णिल्ह्ह्याची पािळी) घालून पररचयकत्ासचे कार् र्यासणदि करू शकि .  

पररचयकत्यागच्या जबाबदाऱ्या कोणत्या ? 

a. िेव्हारणिस्ट्र ार णवभार्ानुर्ार ( णिल्हा / राज्य ज्याि पररचयकत्ासला कार् करिे अणधकृि आिे ) पररचयकत्ासला ओळखेल 

आणि त्ाला कळवेल. 

b. आधार प्रणियेशी स्विःला पररणचि करून घेण्यार्ाठी िरे्च पररचयकत्ासच्या िबाबदारया आणि दाणयते्व र्र्िून 

घेण्यार्ाठीरणिस्ट्र ारआणियुआयडीएआयने आय णिि केलेली आधार िार्रूकिेच्या कायसशाळेला पररचयकत्ाांनीउपख्यस्थि 

राणिले पाणििे.  

c. िर ओळखलेला पररचयकिास,पररचयकिास म्हिून कायस करण्यार् ियार अरे्ल िर, त्ाने / णिने आधार न ोंदिी रु्रू 

करण्याच्या कार्ार्ाठी िरे्च युणनक आयडेंरीणिकेशन अथॉरीरी ऑि इोंणडया (युआयडीएआय) आणि रणिस्ट्र ारने 

पररचयकत्ासर्ाठी णदलेली र्ार्सदशसक िते्त्व आणि प्रणिया पाळण्यार्ाठीपररचयकिास म्हिून अर्ण्याची लेखी र्ोंर्िी 

(“पररणशष्ट डी” म्हिून ि डलेले णवणिि प्रपत्र )द्यावी. 

d. के्षत्राि रणिवाश्ाोंची ओळख करण्याआधी पररचयकत्ासने न ोंदिी करून, त्ाच्याकडे आधार िर्ाोंक अर्ायला िवा िरे्च 

स्वाक्षरी केलेला र्ोंर्िी अिस अर्ायला िवा. 

e. युआयडीएआयर्ेे  रणिस्ट्र ारनी न ोंदिी केल्याची आणि पररचयकिास म्हिून त्ाोंना घ णषि केल्याची त्ाोंनी खात्री करावी.  

f. त्ाोंच्या ठरलेल्या के्षत्राि न ोंदिी वेळापत्रकाि, न ोंदिी कें द्राच्या ल केशन्सवर आणि न ोंदिी कें द्राच्या कार्ाच्या वेळेि 

पररचयकत्ासनी स्विःला र्ाणििीि ठेवावे.  

g. न ोंदिी कें द्रावर त्ाोंच्या र्ोंपकासची र्ाणििी य ग्यरीिीने अर्ल्याची त्ाोंनी खात्री करावी. िर र्ाणििी नरे्ल / चुकीची र्ाणििी 

अरे्ल िर न ोंदिी कें द्राच्या पयसवेक्षकाला र्ाणििी देण्यार् / य ग्य िपशील देण्यार् र्ाोंर्ावे.  

h. पररचयकत्ासने रणिवाश्ाोंर्ाठी उपलब्ध अर्ावे.  

i. पररचयकत्ासने य ग्य आणि र्ोंपूिसिेर्ाठी रणिवाश्ाोंचे नाव आणि पत्ता िपार्ावा. पररचयकत्ासने अिासवरील स्विःचे 

िपशीलिी िपार्ावे आणि न ोंदिी अिासवर णदलेल्या िारे्ि त्ाची / णिची स्वाक्षरी आणि ब राोंचे ठरे् पुरवावेि.  

j. इर्ीच्या कार्ाच्या वेळेि रणिवाश्ाोंचे र्र्थसन करण्यार्ाठी पररचयकत्ासने त्ाला उपलब्ध करावे. िर कार्ाच्या वेळी िे 

उपलब्ध नर्िील िर णदवर्ाच्या शेवरी न ोंदिी कें द्राि िाऊन त्ाोंनी र्र्थसनार्ाठी थाोंबलेल्या रणिवाश्ाोंची यादी िपार्ावी.  

k. पररचयकत्ासने काळिीपूवसक रणिवाश्ाोंचे नाव आणि पत्त्याचे िपशील िपार्ावेि आणि त्ाोंची स्वीकृिी /नकार पुरवावा.. 

l. पररचयकत्ासने रणिवाश्ाोंच्या न ोंदिीचे र्र्थसन करण्यार्ाठी आधार ग्रािकाि त्ाोंचे बाय रे्णरर क राकावे. 

m. न ोंदिीर्ाठीच्या र्ोंर्िीवर णिथे र्ोंर्िीची प्रि िवी आिे णिथे पररचयकत्ाांनी स्वाक्षरी करून / ब राोंचे ठरे् पुरवावेि.  

n. पररचयकत्ासने ज्या रणिवाश्ाोंचा पररचय णदला त्ाोंच्या ओळख आणि पत्त्याची ि  पुष्टी देि .  

o. ज्या रणिवाश्ाोंकडे ओळखीचा णकों वा पत्त्याचा दिऐवि पुरावा नरे्ल केवळ त्ाोंचा पररचय पररचयकत्ासने द्यावा.  

p. ज्या व्यक्ती पररचयकत्ासला भेरिील त्ा र्र्ळ्याोंचा पररचय देण्यार् ि  बाोंधील नरे्ल.  

q. रणिवाश्ाोंचा पररचय देण्यार्ाठी पररचयकिास क ििेिी शुल्क आकारू शकि नािी. र्ात्र, रणिस्ट्र ार्सया कार्ार्ाठी त्ाोंना 

र्ानधन णर्ळण्यार्ाठी र्िाय्य करू शकिाि.  
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पररचयकत्यागचे दाणयत्व काय आिे ? 

a. न ोंदिीच्या वेळी पररचयकत्ासने एखाद्या (रृ्ि अथवा णिवोंि) व्यक्तीला िर्वण्यार्ाठी दुर्रया व्यक्तीर् बि कर रचू नये.  

b. पररचयकत्ासने एखाद्या आधार अर्लेल्या िनर्ाोंख्यिक र्ाणििी बदलून व्यक्तीला दुर्री व्यक्ती अर्ल्याचे भार्वण्यार्ाठी र्दि करू 

नये णकों वा ख री बाय रे्णरर कर्ाणििीपुरवण्यार्ाठी करिी रचू नये.  

c. र्ार्सदशसक ित्वाोंचे उल्लोंघन केल्यार् िपार्नीर्ाच्या णवरुद्ध कडक कारवाई केली  
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 प्रकरि ३: नावन ोंदिी प्रणिणनधी आणि नावन ोंदिीकर्सचारी याोंचे र्ोंलणिकरि 
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प्रकरि ३: र्ोंलणिकरि 

नावन ोंदिीप्रणिणनधीयाोंचेर्ोंलणिकरि 

 

 

र्ोंलणिकरि प्रणियेर्ाठी प्राणधकरि, णनबोंधक आणि EA.बर बर र्र्न्वय 

ठेविील.  

नावन ोंदिी प्रणिणनधी ोंना नावन ोंदिी स्थानकाोंर्ाठी अर्लेली 

र्ोंलणिकरि प्रणिया पार करावी लारे्ल.  

  

 

ऑन-ब णडांर्प्रणियेि इिर र् ष्टी ोंर् बि खालील र् ष्टी ोंचा र्र्ावेश ि ईल :  

 इए न ोंदिी स्थानकाोंच्या उपय िनेच्या आराखड्ाबाबि म्हििे 

कधी आणि कुठे कें द्राोंचे उपय िन ि ईल त्ाचीघ षिा करिील.  

 इए त्ाोंच्याकडे प्रर्ाणिि आणि उपलब्ध अर्लेले 

पररचालक,आवश्क योंते्र आणि उपय िनार्ाठी िाडसवेअर 

उपलब्ध  अर्ल्याचे प्रात्णक्षक देिील. 

न ोंदिी कें द्राच्या पयसवेक्षिार्ाठी य ग्य रू्लभूि रु्णवधा अर्ल्याचेिी 

प्रात्णक्षक इए करिील. 

 

 

रणिस्ट्र ारर् बि इए र ल आऊर आणि योंत्राच्या उपय िनाचा 

आराखडा बनविील आणि अणधकारयाोंची कायासलये /  न डल 

अणधकारी िे उपय िनाचा आराखडा नोंिर र्ान्य करिील 

त्ाोंच्यार् बि वारावा. 
 

 

पररचालक/पयसवेक्षक िे त्ाोंच्या इएच्या खाली कार् 

करिाि त्ाोंनी या र् ष्टीची खात्री करावी कीक ड 

पररचालक णर्ोंक िरे्च पॅकेर णर्ोंक करि  याची इएने 

खात्री करावी. 

युआयडीएआयणनयुक्ती प रसलवर िेव्हा नरू्द केलेल्या वारोंवारिेनुर्ार णर्ोंकी ोंर् 

प्रणिया र्ोंपल्यानोंिरर्वस रु्रू अर्लेल्या स्थानकाोंची यादी येईल. 
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नावन ोंदिीकर्सचार याोंचे र्ोंलणिकरि  

 

 

 

 

1. नावन ोंदिीकर्सचार याला प्राणधकरिाने णनयुक्त केलेल्या चाचिी आणि 

प्रर्ािपत्र र्ोंस्थेकडून णवणधवि प्रर्ािपत्र णर्ळाले अर्ावे. 

 2. वैध प्रर्ािपत्र णर्ळाल्यानोंिर नावन ोंदिीकर्सचार यानेर्ोंलणिकरि 

अिस भरावा आणि नावन ोंदिी प्रणिणनधी र्ािस ि 

र्त्ापन/र्णियकरिार्ाठी प्राणधकरिाच्या के्षत्रीय कायासलयाि िर्ा 

करावा. 

 

 

 

 

क ित्ािीवापरकत्ासच्यार्ोंलणिकरिापूवी त्ाची 

अणधकारपते्रडाऊनल ड करून नावन ोंदिी प्रिालीर्ेे  
र्र्ाणवष्ट करावी 

 
नावन ोंदिी कर्सचार याोंची िैवर्ानके र्ोंलि करिाना प्रर्ािीकरि 

पिाि नावन ोंदिी करिार या योंत्राि र्ाठवावी 

 

 

 

 

5. ५. णनलोंणबि केलेल्या पररचालकाोंर्ाठी र्ास्ट्र डेरा डाऊनल ड 

केल्यानोंिर त्ावेळेनोंिर अरे् पररचालक न ोंदिी णकों वा ऑन-
ब डस करू शकि नािीि याची ग्रािक खात्री रु्णनणििी देि . 

 

६.ऑन-ब णडांर्च्या वेळचा से्ट्रर्: 

 ऑन-बोडग(नोदंणीकृत)युजर : वापरकत्ासच्या 

बाय रे्णरर किपणशलाोंचे  र्त्ापनयशस्वीपिे पूिस झाले अरू्न, 
स्थाणनक डेराबेर्र्ेे  र्ाठवले रे्ले आिे.  

 नोदंणी न झालेले :वापरकत्ासच्या 

बाय रे्णरर किपणशलाोंचे  र्त्ापनयशस्वीपिे पूिस झाले 
नरू्न, स्थाणनक डेराबेर्र्ेे  र्ाठवले रे्ले नािीये. 
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७.  न ोंदिीकर्सचारीवर्स त्ाोंच्या ब राोंचे ठरे् पुरविील (डावी सॅ्लप, 

उिवी सॅ्लप,आणि द न्ही अोंर्ठे) 

 िेव्हा बाय रे्णरर कचा दिास  थे्रश ल्डच्या वर अरे्ल िर 
वापरकत्ासला पार्चे इों णडकेरर दाखवले िाईल.  

 आवश्क िे थे्रश ल्ड पार् करण्यार्ाठी वापरकत्ासला 

बाय रे्णरर ककॅप्चर करण्यार्ाठी िवे णििके अरेर्मप्ट 
णर्ळिील. 

 

८. िेव्हाबाय रे्णरर ककॅप्चर केले िाईल िेव्हा वापरकिास 

र्ीआयडीआर र्वसरला प्रर्ािीकरिार्ाठी णवनोंिी पाठवेल.  

 र्वसरवरप्रर्ािीकरिाच्या वेळी, न ोंदिी कर्सचारीवर्ासचे 

बाय रे्णररक त्ाच व्यक्तीने न ोंदिीच्या वेळी णदलेल्या 
बाय रे्णररकर् बि िपार्ले िािील.   

 

 

मित्त्वाचे 

 प्रते्क वेळी न ोंदिी उपकरि, िीपीएर् उपकरिाशी ि डलेले अर्ल्याची इए कर्सचारीवर्ासने खात्री करावी.  

 न ोंदिी ग्रािकाि लॉर्इनच्या वेळी उपकरि पूिसपिे कायसरि अर्ल्याची इएकर्सचारीवर्ासने खात्री करावी.  

 प्रते्क न ोंदिीर् बि उपकरिाचे क ऑडीनेर्र्कॅप्चर ि ि अर्ल्याची इए कर्सचारीवर्ासने खात्री करावी.  

 न ोंदिी पाणकराि उपकरिाचे िीपीएर् क ऑडीनेर्र् उपलब्ध नर्ण्याच्या पररख्यस्थिीि न ोंदिी नाकारली िाऊन पररचालक बॅ्लकणलस्ट् 
ि ईल णकों वा पररचालक / पयसवेक्षकाच्या णवरूद्ध कायदेशीर कृिी केली िाईल. 

 

  

नोदंणीउपकरणाचे 

जीपीएस णसंक 
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पाठ४: आधारन ोंदिी/अद्ययिनप्रणिया  
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पाठ४ : आधारन ोंदिी/अद्ययिनप्रणिया 

आधारन ोंदिीप्रणियेि न ोंदिी कें द्राला भेर देिे,आधारन ोंदिी/रु्धारिा– पररणशष्ट इ भरिे, िनर्ाोंख्यिक आणिबाय रे्णरर कडेराघेिे, ओळखीचा 

पुरावा (पीओआय) आणिपत्त्याचा पुरावा (पीओए) देिे, नात्ाचा पुरावा (पीओआर), िन्मिारखेचा पुरावा िे दिऐविइआयडी (न ोंदिीआयडी) 

अर्लेली प चपाविी घेण्यापूवी िर्ा करावेि.  

 ज्या रणिवाश्ाोंकडे ओळखीचा पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा नरे्ल त्ाोंच्यार्ाठी न ोंदिीचा अिून एक र्ार्स आिे, ि  म्हििे 

पररचयकत्ासवर अवलोंबून न ोंदिी णकों वा कुरुोंबप्ररु्खावर अवलोंबून न ोंदिी.  

 एखादी व्यक्ती न ोंदिीच्या अिासच्या आधी एकूि एकशे अठ्ठावीर् णदवर् (१२८) णकों वा बारा र्णिने अथवा त्ाहून िाि कालावधीर्ाठी 

भारिाि राणिली अरे्ल िर िी आधार न ोंदिीर्ाठी पात्र ठरिे.  

 अणधकारयाने र्ल्ला णदल्याणशवाय रणिवाश्ाने एकाहून अणधक वेळा न ोंदिी करू नये, नािीिर िी नाकारली िािे.  

 र्ीआयडीआरर्धील रणिवाश्ाोंच्या डेरा पाणकराोंच्या पाविीनोंिर आधार णर्ळण्याच्या प्रिीके्षचा कालावधी ९० णदवर्ाोंपयांिबदलू 

शकि .  

 रू्चना : Iएकाहून िाि आधार िर्ाोंक अर्ल्याचे कारि र् डल्यार् इिर क ित्ािी कारिार्ाठी आधार िर्ाोंक वर्ळला रे्ल्यार्, 

रणिवाश्ाोंनी पुन्हा न ोंदिी करिे आवश्क आिे. आधार िर्ाोंक वर्ळला रे्ल्याची कारिे पररणशष्ट एफ र्ेे  णदले आिे.  

.नावन ोंदिीचे प्रकार 

दस्तऐवजावर 

अवलंबूननोदंणी 

 

 ओळखीचा पुरावा (पीओआय) - आदेशात्मक  

 पत्त्याचा पुरावा  (पीओए) - आदेशात्मक 

िन्मिारीख(डीओबी) -पयासयी 

पररचयकत्यागवर 

अवलंबूननोदंणी 

 

पररचयकत्ाांर्ेे  याोंचा र्र्ावेश ि ि : 

 रणिस्ट्र ार्सचे स्विःचे कर्सचारी  

 स्थाणनक र्रू्िािील णनवडलेले र्दस्य  

 स्थाणनक व्यवस्थापन र्रू्िािील र्दस्य  

 प स्ट्र्न  

 प्रभाव पाडिारे िरे् की णशक्षक  

 आर ग्य कर्सचारी  

 डॉक्ट्र्स 

 अोंर्िवाडी / आशा कर्सचारी  

स्थाणनक एनिीओचे प्रणिणनधी  

पररचयकत्ासवर अवलोंबूनन ोंदिीच्या वेळी णर्ळालेली र्ाणििी:  

 पररचयकत्ासचे नाव 

 पररचयकत्ासचाआधार िर्ाोंक  

 पररचयकत्ासच्याबाय रे्णरर कर्ाणििीची एक पद्धि 
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कुटंुबप्रमुखावर 

अवलंबून नोदंणी 

 

 कुरुोंबप्ररु्खाचे नाव   

 रणिवाशी आणि एचओएिच्या नात्ाचा पुरावा (पीओआर)  

 कुरुोंबप्ररु्खाचा आधार िर्ाोंक  

 न ोंदिीच्या वेळी कुरुोंबप्ररु्खाच्या बाय रे्णरर कचे पुष्टीकरि. 

बालकाची नावन ोंदिी  

(पाच वषे वयापेक्षा कर्ी 

वय) 
 

 िन्मिारखेचा पुरावा  

 नात्ाचा पुरावा (पालक आणि पाल्य)  

 द न्ही पालक णकों वा र्ोंरक्षक णिवोंि अर्ण्याच्या पररख्यस्थिीि 

क ित्ािी एका पालकाचा शक्यि वर आईचा आधार िर्ाोंक 

णकों वा न ोंदिी आयडी.  

 न ोंदिीच्या वेळी क ित्ािी एका पालकाच्या बाय रे्णरर कचे 

पुष्टीकरि 

रु्लाचा पत्ता ि डलेल्या पालक / र्ोंरक्षकाचाच अरे्ल.  

 बालकाचा पत्ता आणि भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक त्ाच्या ि डलेल्या 

आई/वडील/पालक याोंचाच अरे्ल. 

रीप: 

 बालक आणि आई/वडील/पालक याोंचा पत्ता बदल णकों वा अद्यिन 

करिे एकाच वेळी ि ऊ शकिार नािी. 

 बालकाची नावन ोंदिी करण्याआधी आई/वडील/पालक याोंनी 

आपला पत्ता अद्यिन करायला िवा. 

 

 

 

पररणशष्ट जीर्ेे  नरू्द केल्यानुर्ार परवानर्ी अर्लेल्या दिऐविाोंची यादी  

सुविधा शुल्क: ियाच्या years/१ 15 िर्ाानंतर मुलासाठी ताजे नािन दंणी ि अवनिाया बाय मेवरि क अद्यतन शुल्क म फत आहे. 

ऑपरेरर / सुपरिायझरला असे पैसे मावितल्यास अशी कृती केली जाईल आवण त्ांच्यािर पुढील कायदेशीर कारिाई केली 

जाईल. रवहिाशांकडून िसूल करता येणार्या शुल्काचा संपूणा तपशील पररवशष्ट I मधे्य नमूद आहे. 
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नावन ोंदिीकरिानािर्ाकेलेलीर्ाणििी 

रणिवाश्ाोंची नावन ोंदिी करिाना र्िाळ ब र/र्िाळ ड ळा इ. िैवर्ानके नर्ण्याच्या अपवादात्मक पररख्यस्थिीि खालील र्ाणििी िर्ा करिे 

र्रिेचे आिे. 

 

 

 

 

 

 

चेिरा  दिा ब राोंचे ठरे्  द न्ही ड ळ्याोंच्या बाहुलीचे सॅ्कन्स 

 

बाय रे्णरर कर्ाणििीनावाप्रर्ािे –५ वषाांखालील रु्लाोंर्ाठी दिा ब रे आणि ड ळ्याची बाहुली आवश्क नािी. ५ वषाांखालील रु्लाोंचा चेिरा कॅप्चर 

केला िाि .  

िनर्ाोंख्यिक र्ाणििीि रणिवाश्ाचा वोंश, धर्स, िाि, िर्ाि,िािीयिा, भाषा,अणधकाराच्या न ोंदी, उत्पन्न णकों वा वैद्यकीय न ोंदी याोंचा र्र्ावेश 

नर्ावा.   

रणिवाश्ाोंच्या न ोंदिीर्ाठीबाय रे्णरर क र्रिा िरे् की, र्िाळ ब र / र्िाळ ड ळा इ. कॅप्चर ि ण्याची र्रि आिे :- 

 र्ोंपूिसिनर्ाोंख्यिकर्ाणििी 

 द न्ही ड ळ्याोंची बाहुली कॅप्चर करिे शक्य नर्ल्यार्,एक ड ळ्याची बाहुली  

 र्िाळ ब राोंच्या पररख्यस्थिीि उरलेल्या ब राोंचे ठरे् 

 अपवाद अर्लेले छायाणचत्र 
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आधारणनणमगती/अद्यतणनकरणप्रणक्रयेतीलटपे्प                                                    

 

 

टप्पा १: िाविोंदणी/अद्यतनिकिण 

 
अणधकारयाोंनी पुरवलेले 

र्ॉफ्टवेअरवापरूनर्ीआयडीआरर्ेे  

न ोंदिी/अद्ययिन पाकीर न ोंदिी र्ोंस्थाोंनी 

अपल ड केले पाणििे. 
टप्पा २: CIDRर्ेथे आधाि निर्ममती प्रदक्रर्ा 

टप्पा ३: िकाि 

बनावर न ोंदिी, दिास णकों वा अन्य क ित्ािी 

िाोंणत्रक कारिारु्ळे अणधकारी न ोंदिी/अद्ययिन 

णवनोंिी नाकारू शकिाि. 

अणद्विीयीकरि आणि अन्य दिासच्या 

िपार्ण्याोंनोंिर अणधकारयाोंनी नरू्द 

केल्याप्रर्ािे आधार िर्ाोंक अणधकारी 

करिाि / अद्ययिन करिाि. 

टप्पा ६: सुधािणा अद्यतनिकिण / 

 इ-आधार णकों वा आधार पत्राि नरू्द केलेल्या र्ाणििीि 

कािी चूक अर्ल्यार्, रणिवार्ी १९४७ वर ि न करून 

णकों वा help@uidai.gov.in वर णलहून अणधकारयाोंशी 

र्ोंपकस  र्ाधू शकिाि.  

 रणिवार्ीअणधकारयाोंनी नरू्द केलेल्या 

आधारअद्ययिनप्रणियेचे पालन करून 

रणिवार्ीअद्ययिनणवनोंिी पाठवू शकिाि. 

टप्पा ५: आधाि क्रमांकाचे नवतिण  

 
 आधार शारीररक ख्यस्थिीि रणिवाश्ाोंना 

प चवावे (आधारपत्र) 

 णवद्युि अिस (इ-आधार) डाऊनल ड 

करण्यार्ाठी  

https://resident.uidai.gov.in/ वर 

उपलब्ध आिे. (न ोंदिीकृि भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक 

आवश्क आिे.) 

 एर्-आधारअँडर ॉईडअॅख्यिकेशन(न ोंदिीकृि 

भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक आवश्क आिे.) 

यूआयडीएआय न दंणी एजन्सीकडून प्राप्त 

झालेल्या न दंणी / अद्ययाित डेरािर 

प्रविया करेल. 
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आधार अद्यिणनकरि प्रणिया 

अणधकारयाोंनी नरू्द केलेल्या आधारअद्ययिनप्रणियेर्धून खाली नरू्द केलेल्या पररख्यस्थिीिआधार िर्ाोंक अर्िारी व्यक्ती त्ाची िनर्ाोंख्यिक 

र्ाणििीणकों वा बाय रे्णरर कर्ाणििीबदलू शकिाि.  

 आधार िर्ाोंक अर्िारया व्यक्तीची िनर्ाोंख्यिक र्ाणििी चुकीची अरे्ल णकों वा बदलली अरे्ल, िर र्ीआयडीआरर्धील न ोंदीि 

अणधकारयाोंना णवनोंिी करूनआधार िर्ाोंक अर्िारया व्यक्तीने ि  बदलण्याची णवनोंिी करावी. 

 आधार िर्ाोंक अर्िारया व्यक्तीची बाय रे्णरर कर्ाणििीिरवली णकों वा क ित्ािी कारिािव बदलली, िर आधार िर्ाोंक अर्िारया 

व्यक्तीने र्ीआयडीआरर्धील न ोंदीि अणधकारयाोंना णवनोंिी करून य ग्य िे बदल करण्याची णवनोंिी करावी.  

 आदेशात्मक अद्ययिन:रु्लाोंची पाच आणि पोंधरा वषे झाल्यानोंिर रु्लाोंच्या बाय रे्णरर कर्ाणििीचेअद्ययिन करिे आदेशात्मक आिे.  

 बोंद करण्याच्या वेळी,आधार िर्ाोंक अर्िारया व्यक्ती णकों वा रणिवाश्ाने त्ाच्या णकों वा णिच्या ओळखीच्या र्ाणििीचे भार्ाोंर्ेे  णकों वा 

पूिसपिे अद्ययिन करिे आवश्क आिे. 

  रणिवाश्ाच्या परवानर्ी णकों वा णवनोंिीणशवाय कें द्रीय ओळख डेरा ररपॉणझररीर्धील क ििीिी ओळखीची र्ाणििीबदलली / 

अद्ययिन केली िाऊ नये. आधार िर्ाोंक बोंद करण्याची कारिेपररणशष्ट आय र्ेे  नरू्द केलेली आिेि.  

अद्यिणनकरिकरण्याच्या पद्धिी 

नावन ोंदिी कें द्राला भेर 

देऊन 

 

 क ित्ािीनावन ोंदिीकें द्रावरयोंत्रचालकआणि/णकों वापयसवेक्षकाच्यार्द

िीने. पररणशष्टकर्ेे आधारअद्यिणनकरिअिसणनणदसष्टकेलाआिे.  

 नावन ोंदिी कें द्राोंची यादी या णठकािी उपलब्ध 

आिे:https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx 

 एक नवी रु्णवधा वाढवली आिे ज्यािून रणिवार्ी भेरीची वेळ 

ऑनलाइन ठरवू शकि  

 दुवा: 

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

aspx 

 

ऑनलाइन पद्धि 

 

 आधार िर्ाोंक, न ोंदिीकृि भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक आणि र्ोंबोंणधि 

कार्दपते्र देऊन रणिवाश्ाोंचा पत्ता एर्एर्युपी प रसलकडून 

ऑनलाईन अद्ययिन करू शकिाि.  

 न ोंदिीकृि भ्रर्िध्वनी िर्ाोंकावर पाठवण्याि आलेल्या वन राईर् 

पार्वडस (ओरीपी) र्धून प्रर्ािीकरिकेले िाईल.  

 एर्एर्युपी प रसल येथे उपलब्ध आिे: 
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home 

 से्ट्रर् बघण्यार्ाठी रणिवाश्ाला अपडेर आयडी णनयुक्त केला िाईल आणि रु्धाररि आधार पत्र रणिवाश्ाला शारीररक णकों वा 

णवद्युि प्रकाराि उपलब्ध करून णदले िाईल. 
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पाठ५ : रणिवाश्ाोंचेिनर्ाोंख्यिक आणिबाय रे्णरर क 
िपशील कॅप्चर करून न ोंदिी/अद्ययिन ग्रािकाोंचा वापर 

 

 

 

 

 

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


 

इकोसिस्टम पार्टनर (रसिस्टरारि / नावनो ोंदणी एिन्सीि (ईए)) / पर्टवेक्षक / ित्यापनकर्ाट / पररचर्करे् र्ाोंच्यािाठी हँडबुक 

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

Page47 

 

 

प्रकरि 5: रणिवाश्ाचा ल कर्ोंिाशास्त्रणवषयक आणि िैवर्ानक िपशील िर्ा करिे आणि नावन ोंदिी/अद्यिणनकरि प्रणियेचा वापर 

 

जनसांख्यिक रेकॉडग करण्यासाठी तपशीलवार मार्गदशगक तते्व 

 

a. र्त्ापन झालेल्यान ोंदिी/अद्ययिनअिासिून रणिवाश्ाची िनर्ाोंख्यिक र्ाणििी राका.   

b. आधारअद्ययिनाच्या पररख्यस्थिीि, केवळ िे के्षत्र ज्याचे अद्ययिन ि िे िरुरी आिे त्ाोंनाच खूि करून िे भरले पाणििे.   

c. रणिवाश्ाने अिासि त्ाचा / णिचा भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक पुरवला अर्ल्याची खात्री करा. त्ाचबर बर,र्रि पडल्यार्, िरे् की, परि 

पाठवलेल्या पत्राच्या बाबिीि,युआयडीएआयने िे िपशील वापरून रणिवाश्ार् बि र्ोंपकस  र्ाधावा रम्हिून णिवाश्ाला अिासि इरे्ल 

आयडी भरण्यार् प्रवृत्त करा.  

d. िनर्ाोंख्यिकडेराकॅप्चरच्या वेळी अॅस्थेणरक्सकडे लक्ष द्या. डेराकॅप्चरच्या वेळी िार्ा, णवरार्णचने्ह,कॅणपरल आणि स्मॉल लेरर्सचा 

अय ग्य वापर राळा.  

e. बेकायदेशीर भाषेचा वापर आणि णलयोंिरािील चुका राळा.  

f. आदेशात्मक नर्लेले के्षत्र णिथे रणिवाश्ाोंनी क ििािी डेरा द्यायचा नािीये िे ररकारे् र् डा. णिथे रणिवाश्ाने क ििािी डेरा 

पुरवलेला नािी णिथे एन / ए, एनए इ. राकू नका.  

g. रणिवाश्ाोंर्ाठी िर िे ५ वषाांवरील प्रशढ अरू्न उघड करण्याच्या पररख्यस्थिीि नर्ल्यार् णकों वा उघड करायचे नर्ल्यार् वडील / आई 

/ पिी / पत्नी / र्ोंरक्षक भरिे आदेशात्मक नािी. त्ा वेळी “रणिवाश्ार् बि नािे” र्ेे  “णदलेले नािी” चेकबॉक्स णनवडा.  

h. ५ वषाांखालील रु्लाोंच्या बाबिीि, क ित्ािरी एका पालक णकों वा र्ोंरक्षकाचे नाव आणि आधार िर्ाोंक रेकॉडस करिे आदेशात्मक 

आिे.  

i. ‘पालकाोंचे नाव’ र्ेे  िक्त वणडलाोंचे नाव रेकॉडस करिे र्रिेचे नािी. िर पालकाोंची इिा अरे्ल िर,‘पालक / र्ोंरक्षकाचे’ नाव र्ेे  

केवळ आईचे नाव रेकॉडस केले िाऊ शकिे.  

j. रु्लापूवी पालकाोंची न ोंदिीआदेशात्मक आिे. िर रु्लाचे वडील / आई / र्ोंरक्षक याोंनी न ोंदिी केली नरे्ल णकों वा आधार िर्ाोंक 

णर्ळाला नरे्ल िर न ोंदिीच्या वेळी, रु्लाची न ोंदिी केली िािार नािी.  

k. कुरुोंबप्ररु्खावर अवलोंबून र्त्ापनार्ाठी एचओएिचे नाव, आधार िर्ाोंक आणि एचओएिशी कुरुोंबािील र्दस्याोंच्या नात्ाचे 

आदेशात्मक िपशील रेकॉडस केलेच पाणििेि. 
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इर्ीएर्पी ग्रािक वापरून रणिवाश्ाोंची न दिी करण्याच्या पायरया. 

 

 

 

र्ोंर्िकावर AadhaarEnrolmentClientची ३.३.४.२.४८-१ िी आवृत्ती डाऊनल ड करिे 
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Select Extract All option from the menu to extract the files. 

दाखवलेल्या यादीिून िाईल बािेर काढण्यार्ाठी Extract All िा पयासय णनवडा 

 

 

 

र्ोंिव्य ि ल्डर णनवडून Extract बरनख्यिक करा. 
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िुम्हाला बािेर काढलेल्या िाईलच्या नावाोंची यादी णदरे्ल. 

 

 

 

त्ािून setupAadhaar Enrolment Clientउघडा. 
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Setup_AadhaarEnrolmentClient version 3.3.4.2.48-1.exe िाईलवर र्ाऊर्ची डावी कळ द नदा ख्यिक 

करा. 

 

 

 

र्र्, िुर्चे स्वार्ि करिारा त्ा रे्रअपच पॉपअप पडद्यावर णदरे्ल. Next बरनवर र्ाऊर्ची कळ ख्यिक करून रे्रअपला 

स्थापना प्रणिया करू द्या.  
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OTAClient यशस्वीपिे स्थाणपि झाला. आिा िुर्ची ओळख दशसविारे कायस ओळख िर्ाोंक, योंत्रचालकाचे नाव 

आणि र्ोंकेिशब्द णलहून पुढील प्रणियेर्ाठी लॉणर्नवर र्ाऊर् ख्यिक करा. 
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ECMP Clientवापरुन रणिवाश्ाची नावन ोंदिी करण्याचे रपे्प 

 

 

Step 

01 

लॉणर्नची र्ाणििी घालून नणवनिर् ECMP clientर्ेे  लॉणर्न करा.  

 

 

Step 

02 

रणिवार्ी प्रकार णनवडा. वैयख्यक्तक िपशील णवभार्ाि आवश्क िपशील भरा. 
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Step 

03 

रणिवार्ी इिुक अर्ल्यार् ल कर्ोंिाशास्त्रीय िपशील आणि भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक व ईरे्ल र्णिि र्ोंपकासचा िपशील भरा. 
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Step 

04 

References रॅबवर ख्यिक करा आणिर्त्ाणपि केले आिे याची खूि केली अर्ल्यार् Proof ofDate of Birth (PoB) 

डर ॉपडाऊन रे्नूर्धून एक कार्दपत्र णनवडा. नरे्ल िर कार्दपत्र णनवडू नका.  

 

 

Step 

05 

आिा,पत्त्याचा पुरावा (PoA) आणि ओळखीचा पुरावा (PoI) म्हिून र्ादर केलेली कार्दपते्र णनवडा आणि डर ॉपडाऊन र्ेंनूर्धून .र्ोंबोंणधि 

कार्दपते्र पर्ोंि करा.  
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Step 

06 

रीप कुरुोंब प्ररु्ख िपशील भरा (केवळ कुरुोंब प्ररु्ख नावन ोंदिीर्ाठी). 

नावन ोंदिी प्रकारावर आधाररि र्िाय्यक दिऐविाोंची र्ोंिा भरा. 

बालकाच्या नावन ोंदिीच्या प्रकरिाि ६ आणि ७ या पायर या लारू् नािीि.  

 

Step 

07 

Photographरॅबवर ख्यिक करा आणि रणिवाश्ाचा ि र  यावर ख्यिक करा.  
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Step 

08 

Fingerprintsरॅबवर िा.िैवर्ानक उपकरि वापरुन डाव्या िािाच्या ब राोंचे ठरे् िर्ा करा. नोंिर उिव्या िािाच्या ब राोंचे 

ठरे् घ्या. या पाठ पाठ द न्ही अोंर्ठ्याोंचे ठरे् घ्या. 

 

Step 

09 

Irisरॅबवर ख्यिक करा. 

आयररर्सॅ्कनर वापरुन द न्ही बुबुळाोंचे ठरे् घ्या. 
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Step 

10 

शेवरी,Reviewरॅबवर ख्यिक करा आणि रणिवाश्ाकडूनिपशीलाची पुष्टी करून घ्या. 
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Step 

11 

िुम्ही िुर्च्या अोंर्ठ्याचा ठर्ा िैवर्ानक खाचेर्धून प्रणवष्ट करा आणि Saveवर ख्यिक करा. 

 

 

Step 

12 

प चपाविी छापून त्ावर रणिवाश्ाची र्िी घ्या. 
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Step 

13 

पुष्टी देिारे दिऐवि, प चपाविी आणि आधारन ोंदिीअिस याोंचे  आदेशात्मक सॅ्कणनोंर् 
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Step 

14 

सॅ्कन केलेल्या दिऐविाोंचे पूवासवल कन करण्यार्ाठी दिऐवि पूवासवल कन ख्यखडकी उघडली िाईल. भरलेला आधार अद्यिन अिस पि 

िुम्ही िपारू् शकिा. िपशील िपार्ल्यानोंिर ख्यखडकी बोंद करण्यार्ाठी Closeवर ख्यिक करा. 
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Step 

15 

छापण्यार्ाठी Print Receiptवर ख्यिक करा. 
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CELC Clientवापरुन बालकाची नावन ोंदिी 

 

 

 

िन्म न ोंदिी िर्ाोंक उपलब्ध अर्ल्यार् YES णनवडा आणि BRN/BAN िर्ाोंक प्रणवष्ट करा. न ोंदिी िर्ाोंक प्रणवष्ट केला 

अर्िा िायोंर बालकाचे नाव, िन्मिारीख आणि णलोंर् प्रदणशसि करेल.  

िन्म न ोंदिी िर्ाोंक उपलब्ध नर्ल्यार् NO णनवडा 
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आई/वडील/पालक याोंचा आधार िर्ाोंक प्रणवष्ट करा, णलोंर् णनवडा आणि पुढील प्रणियेर्ाठी आई/वडील/पालक याोंच्या 

ब राचा ठर्ा घ्या. 

 

 

 

ल कर्ोंिाशास्त्रीय र्ाणििी प्रणवष्ट करा.  
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आई/वणडलाोंचा भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक प्रणवष्ट करा.  
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िर्ा केलेले दिऐवि णनवडून त्ाचे छायाणचत्र घ्या.  
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बालकाचे छायाणचत्र घ्या.  
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र्र्,आई/वडील ज्याोंचा आधार िर्ाोंक उले्लखला आिे, त्ाोंच्या ब राचा ठर्ा घ्या. 

 

 

 

णदलेला ठर्ा प्रर्ाणिि करण्यार्ाठी Review ख्यिक करा.  
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आई/वणडलाोंचे प्रर्ािीकरि झाल्यानोंिर योंत्रचालकाने त्ाचा िपशील देिे आवश्क आिे. Complete 

Enrolmentख्यिक करा.  

 

 

 

Enrolment Statusख्यखडकीि OK ख्यिक करा.  

 

 

नावन ोंदिी पूिस झाल्यानोंिर न ोंदिी केलेल्या बालकाच्या आई/वणडलाोंच्या भ्रर्िध्वनीवर नावन ोंदिी िर्ाोंक 

देिारा SMSयेईल.  
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CELC ग्रािकाचा वापर करून र् बाईल िर्ाोंक अद्यावि  

 
 

 

योंत्रचालक लॉणर्नची र्ाणििी घालून लॉणर्न करा आणि “MOBILE UPDATE” णनवडा.  

रणिवाश्ाचा भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक अद्यिणनि करण्यार्ाठी CELCरॅबे्लर वापरू शकिा. 

 

 

 

योंत्रचालकानेOTPियार करण्यार्ाठीरणिवाश्ाचा भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक प्रणवष्ट करावा.  
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योंत्रचालकाला रणिवाश्ाचा आधार, योंत्रचालकाचा आधार आणि भ्रर्िध्वनीवर णर्ळालेला OTPप्रणवष्ट करावा 

लारे्ल. त्ानोंिर योंत्रचालकाला प्रर्ािीकरिार्ाठी रणिवाश्ाची िैवर्ानके घ्यावी लार्िील आणि त्ाने प्रकर 

केलेली र्ाणििी िपार्ावी लारे्ल.  

 

 

 

योंत्रचालकाला णिची/त्ाची िैवार्ानकीय पुष्टी देऊन णिची/त्ाची पुष्टी करावी  
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र्वस रपे्प यशस्वीपिे रु्रणक्षि केल्यानोंिर योंत्रचालकाने अोंणिर् पुष्टीर्ाठी “OK” ख्यिक करावे.  

 

 

 

 

भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक अद्यिणनि करण्यार्ाठी EIDणनर्ासि ि ि  आणि रणिवार्ी अद्यिणनि करण्याचाEID वापरुन ख्यस्थिीचा 

र्ार् वा घेऊ शकि . 
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ईिीएमपीमधे्य बार्ोमेसर्र क र्पशील अद्यर्सनर् करण्याचे चरण 

 

 
 

 

Life Cycle Changes रे्नू णनवडा.Update Resident informationवर ख्यिक करा. 
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वैयख्यक्तक िपशील णवभार्ाि रणिवाश्ाचे आधार िर्ाोंक, िन्मिारीख आणि णलोंर् प्रणवष्ट करा. नोंिर Update biometric 

details वर खूि करा.  

 

 

 

अद्यिणनकरि अिस आणि प चपाविी यार्ाठी दिऐविाोंची र्ोंिा ‘२’ प्रणवष्ट करा.  

नािेवाईक िपशील णवभार्ाि ‘Not Given’वर खूि करा.  

रेिरने्सर् रॅबवर िा. 
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रणिवाश्ाचे छायाणचत्र घ्या. 

 

 

 

रणिवाश्ाच्या र्वस ब राोंचे आणि द न्ही अोंर्ठ्याोंचे ठरे् णर्ळवा.  
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रणिवाश्ाच्या द न्ही बुबुळाोंचे ठरे् णर्ळवा आणि Next ख्यिक करा.  

 

 

प्रणवष्ट केलेल्या िपशीलाचे पुनरावल कन करा आणि रणिवाश्ाकडून पुष्टी णर्ळवा. Confirmख्यिक करा.  

 

 

प चपाविी छापून त्ावर रणिवाश्ाची र्िी घ्या. 
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र्िी केलेली प चपाविी आणि अद्यिणनकरि अिासचे अणनवायस सॅ्कणनोंर्.Printणचन्हावर ख्यिक करा.  
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दिऐवि पूवासवल कन ख्यखडकी उघडिे. इथे िुम्ही र्ाणििी भरलेला आधार अद्यिणनकरि अिस िपारू् शकिा. िपशील 

िपार्ल्यानोंिर ख्यखडकी बोंद करण्यार्ाठी Close ख्यिक करा.  
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छापण्यार्ाठी Print Receiptवर ख्यिक करा.  

 

ECMPर्ेे  ल कर्ोंिाशास्त्रीय िपशील अद्यिणनकरिािीलरपे्प 

 

 

 

Life Cycle Changes रे्नू णनवडा.Update Resident informationवर ख्यिक करा. 
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रणिवाश्ाचे नाव, आधार िर्ाोंक आणि रणिवाश्ाने अद्यिणनकरिार्ाठी (अद्यिणनकरि अिासनुर्ार) खुिेने 

दशसवलेलीर्ाणििी भरा. Nextख्यिक करा. 

 

 

 

Referencesरॅबवर िा. 

कृपया अद्यिणनकरि णवनोंिीवर आधाररि र्र्थसक दिऐवि णनवडा.  

अद्यिणनकरि णवनोंिीवर आधाररि दिऐविाोंची र्ोंिा प्रणवष्ट करा आणि Next ख्यिक करा. 

 

 

 
 

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


 

इकोसिस्टम पार्टनर (रसिस्टरारि / नावनो ोंदणी एिन्सीि (ईए)) / पर्टवेक्षक / ित्यापनकर्ाट / पररचर्करे् र्ाोंच्यािाठी हँडबुक 

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

Page81 

 

 

 

 

 

रणिवाश्ाचे छायाणचत्र आणि क ििेिी एक िैवर्ानकीय र्ाणििी घ्या आणि Next ख्यिक करा.  

 

 

 

प्रणवष्ट केलेल्या िपशीलाचे पुनरावल कन करा आणि रणिवाश्ाकडून पुष्टी णर्ळवा. Saveख्यिक करा.  

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


 

इकोसिस्टम पार्टनर (रसिस्टरारि / नावनो ोंदणी एिन्सीि (ईए)) / पर्टवेक्षक / ित्यापनकर्ाट / पररचर्करे् र्ाोंच्यािाठी हँडबुक 

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

Page82 

 

 

 

 

योंत्रचालकाने त्ाच्या अोंर्ठ्याचा ठर्ा द्यावा आणि Save ख्यिक करावे.  

 

 

प चपाविी छापून त्ावर रणिवाश्ाची र्िी घ्या. 
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र्िाय्यक दिऐवि, प चपाविी आणि अद्यिणनकरि अिासचे अणनवायस सॅ्कणनोंर्. 

Printणचन्हावर ख्यिक करा.  
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दिऐवि पूवासवल कन ख्यखडकी उघडिे. इथे िुम्ही र्ाणििी भरलेला आधार अद्यिणनकरि अिस िपारू् शकिा. िपशील 

िपार्ल्यानोंिर ख्यखडकी बोंद करण्यार्ाठी Close ख्यिक करा.  

 

 

छापण्यार्ाठी Print Receiptवर ख्यिक करा. 

 

युसीएलग्रािकात जनसांख्यिक माणितीचे अद्ययतन करण्याच्या पायऱ्या  
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लॉर्इनिेडेख्यशशयल्स वापरून युर्ीएल ग्रािक उघडा. 

रणिवाष्याचाआधार िर्ाोंक द्या आणि त्ाचे / णिचे िपशील घेण्यार्ाठी बाय रे्णररकिपशील घ्या.  

पुढे, रणिवाश्यांचे तपशील घ्या वर ख्यिक करा. 

 

 

 

िनर्ाोंख्यिक’ च्या पानावर,अद्ययिनअिासनुर्ार अद्ययावि र्ाणििी भराआणिपुढे वर ख्यिक करा. 
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अद्ययिनणवनोंिीनुर्ार, पुष्टी देिारेदिऐविडर ॉप डाऊनर्धून णनवडून त्ानुर्ार  

दिऐविाोंची र्ोंिा नरू्द केली िािे. 

 

 

 

णदलेल्या िपशीलाचे परीक्षि कराआणिकन्फमग वर ख्यिक करा. 
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रणिवार्ी आणि पररचालक याोंचे बाय रे्णरर कपुष्टीकरि कॅप्चरकरा आणि तपासा वर  

ख्यिक करा. 

 

 

 

पुष्टी देिारेदिऐविआणिअद्ययिनअिस याोंचेआदेशात्मक सॅ्कणनोंर्. 

 

 

 

िनर्ाोंख्यिक र्ाणििीचे अद्ययिन पूिस करण्यार्ाठी सबणमट वर ख्यिक करा.  . 
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पाविी णप्रोंर वर ख्यिक कराआणि प चपाविीची प्रि घ्या. 

 

युसीएलग्रािकात छायाणचत्राचे अद्ययतन करण्याच्या पायऱ्या  

 

 

 

रणिवाश्यांचाआधार क्रमांकराका आणित्ाचे / णिचेबाय रे्णररक्स घ्या आणिरणिवाश्यांचेतपशील घ्या 

वरख्यिक करा. 
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‘िनर्ाोंख्यिक’ पानावर , “छायाणचत्रअद्ययतन” चेक बॉक्स णनवडापुढे वरख्यिक करा. 

 

 

 

पुष्टी देिारया दिऐविाोंची र्ोंिा“१”राका म्हणजेच,अद्ययतनअजग 

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


 

इकोसिस्टम पार्टनर (रसिस्टरारि / नावनो ोंदणी एिन्सीि (ईए)) / पर्टवेक्षक / ित्यापनकर्ाट / पररचर्करे् र्ाोंच्यािाठी हँडबुक 

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

Page90 

 

 

 

 

 

आिाछायाणचत्ररॅबवर िाआणिरणिवाश्यांचे छायाणचत्र वरख्यिक करा. 

 

 

 

परीक्षणटॅबवरख्यिक कराआणिरणिवाश्ाच्या पुष्टीकरिार्ि अद्ययावििपशील िपार्ा. अोंणिर्िः,सेववर 

ख्यिक करा. 
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पररचालकआणिरणिवाश्ाचेबाय रे्णरर क पुष्टीकरि कॅप्चर करा.तपासा वर ख्यिक करा 

 

 

 

रणिवाश्ाकडून भरला रे्लेला अद्ययिनअिससॅ्कन करून अद्ययिन करा. 

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


 

इकोसिस्टम पार्टनर (रसिस्टरारि / नावनो ोंदणी एिन्सीि (ईए)) / पर्टवेक्षक / ित्यापनकर्ाट / पररचर्करे् र्ाोंच्यािाठी हँडबुक 

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

Page92 

 

 

 

 

 

िनर्ाोंख्यिक र्ाणििीचे अद्ययिन पूिस करण्यार्ाठी सबणमट वर ख्यिक करा.. 

 

 

 

 

पावती णपं्रट वर ख्यिक कराआणिप चपाविीची प्रि घ्या. 
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नोदंणी/अद्ययतनप्रणक्रयेच्या (इसीएमपीग्रािक) सुरूवातीला जीपीएस णसंकसाठीच्या पायऱ्या 

 
 

 

 स्टारा मेनू्य उघडा  

 कंरि  ल पॅनल िर क्लिक करा 

 विंड ज फायरिेल िर क्लिक करा 

 विंड ज फायरिेल बंद करा.  

 उजिीकडे ज डलेल्याप्रमाणे विंड  उघडेल.  

 बंद करण्यासाठी तीनही रेडीओ बरन्सिर क्लिक करा 

 ओके बरणािर क्लिक करा 

 प्रणाली ररस्टारा करा.  

 जीपीएस सुरू करा. 
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• र्वस ि डलेलीउपकरिे िपार्ा. 

• न ोंदिी ग्रािकावर िा बार र्र्ळ्या पानाोंवर णदरे्ल  (left डावीकडचा खालचा क परा ), ि  योंत्राला 

क ििी उपकरिे ि डलेली आिेि िे दाखवि .  

 

 

 

 

 िीपीएर्उपकरिाच्याआयकनवर ”ख्यिक करा. 

 स्ट्ारस िीपीएर् बरि वर ख्यिक करा. 

 

 

 

” िीपीएर् उपकरिरु्रू झाल्याचा” से्ट्रर् िपार्ा 
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से्ट्रर् िपार्ा रेड से्ट्रर् काढला िाऊनआणिअद्ययिन झालेले क ऑडीनेर्र् दाखवले िाि आिेि. 

 

 

 

“बँड रेर ९६००” म्हिून णनवडा.  

िीपीएर् णर्ोंक पेि पूिस झाल्यावर, पररचालकाचे णर्ोंक पेि येईल. 

 

पाकीट णसंकआणणपररचालकणसंक (युसीएलआणणइसीएमपीग्रािक) साठीच्या पायऱ्या 

 ग्रािकाि पणिल्याोंदा लॉर्इन केल्यानोंिर पररचालकाच्या िपणशलाोंचे र्र्िर्ि करिे अत्ावश्क आिे, ज्यार्ाठी 

पररचालक/पयसवेक्षकाला आधारर्ाठी न ोंदिीकृिभ्रर्िध्वनी िर्ाोंक अर्िे र्रिेचे आिे.  

 

 रू्चना: िरपररचालक/पयसवेक्षकाोंनी १० णदवर्ाोंपयांि लॉर्इन केले नािी िर पररचालकाच्या िपणशलाोंचे र्र्िर्ि पुन्हा करावे लारे्ल.  

 

 पररचालकाच्यािपणशलाोंचे र्र्िर्ि (पररचालक/पयसवेक्षकाकडे णर्ोंकर्ाठी भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक अर्िे आवश्क आिे आणि िर१० 

णदवर्ाोंपयांि लॉर्इन केले नािी िर र्र्िर्ि पुन्हा करावे लारे्ल.) 
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न ोंदिीग्रािकाि पररचालक णर्ोंक पानावर ख्यिक करा.  

 

 

 

 

अद्ययिन ि ण्यार्ाठीच्या “उरलेल्या पाणकराोंचे” िपशील िपार्ा. 
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“पूिस णर्ोंकणर्ोंक” आणिनोंिर “पररचालकणर्ोंक” वर ख्यिक करा.  

 

 

 

“पूिसपाकीरणर्ोंक” झाल्यानोंिर पुष्टीकरिाचा र्ोंदेश िपार्ा.  

 

 

 “पररचालकणर्ोंक” वर ख्यिक कराआणि णर्ोंकी ोंर् प्रणिया रु्रू ि ईपयांि थाोंबा. 

 प्रणिया पूिस झाल्यावर ओके वर ख्यिक करा. 
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 पररचालकाच्या न ोंदिीकृिभ्रर्िध्वनी िर्ाोंकावर आलेला ओरीपी राका.   

 प्रणिया पूिस करण्यार्ाठी एक िर ड ळा णकों वा िािाने पुष्टीकरि द्या. 

 

 

 

पुष्टीकरि स्क्रीनर्ाठी थाोंबा.  

 

डल्लीभरले्ानोदंणी/ सुधारणा अजागचे सत्यापन 

 

सत्यापनकत्यागकडून आधारनोदंणी / सुधारणाअजागचे सत्यापन 

 दिऐविावर अबलोंबूनन ोंदिीर्ाठी,डल्ली भरलेलेआधारन ोंदिी / रु्धारिा अिसपुष्टी 

देिारेपीओआय,पीओएदिऐवि याोंच्या णवरुद्ध िपार्ले पाणििेि.   

 कुरुोंबप्ररु्खावर अबलोंबूनन ोंदिीर्ाठी–र णि वा श्ा र् ब ि  नाव,आधार िर्ाोंक / एचओएिचा 

इआयडी आणि नात्ाचा रू्ळ पुरावा(पीओआर) िपारू्न आधार न ोंदिी / रु्धारिा अिासि डल्ली 

नरू्द केलेले िवे.  

 ५ वषाांखालील रु्लार्ाठी,र्त्ापनार्ाठी पीओआयआणिपीओएदिऐविाोंची आवश्किा नािी,र्ा त्र  

ि न्मा चा  रू् ळ  पु रा वा ,  क ि त्ा िी  ए का  पा ल का चा  आधार िर्ाोंक / इआयडी िपारू्न 
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आधार न ोंदिी / रु्धारिा अिासि डल्ली नरू्द केलेले िवे.  

 पररचयकत्ासवर अबलोंबूनन ोंदिीर्ाठी,पररचयकत्ासचे नावआणिआधार िर्ाोंक आधारन ोंदिी / रु्धारिा अिासि न ोंद व्हायला िवेि. 

न ोंदिीग्रािकाि पररचयकत्ासचे िपशील उपलब्ध अर्ायला िवेि.  

 न ोंदिी/अद्ययिनअिासि न ोंदिी करिारयाचा भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक राकिे आदेशात्मक आिे.  

 

पूणगनाव 

 दिऐविावर अबलोंबूनन ोंदिीच्या पररख्यस्थिीि, नाव रेकॉडस करण्यापूवी रणिवाश्ाोंनी णदलेला ओळखीच्या 

पुराव्याचा दिऐवि (पीओआय) िपार्ा.  

 रणिवाश्ाोंचेनाव रेकॉडस करिाना खालील र्ार्सदशसक ित्वाोंचे पालन करा : 

- पूिसनावराका–त्ाच्या / णिच्याकडून त्ाच्या / णिच्या इणनणशअल्सचा णविार िािून घ्या. उदािरिाथस, 

रणिवार्ी त्ाोंचे नाव वी. णवियन र्ाोंर्िील पि त्ाोंचे पूिस नाव वेंकररार्न णवियन अरू् शकेल.  

- अणभवादन णकों वा शीषसक िरे् की, श्री., कु., र्श., रे्िर, रे्वाणन.,डॉ. इ. चा र्र्ावेश करू नका. 

- कधीिरी नविाि रू्ल णकों वा लिान रु्लाोंचे नाव ठेवले रे्ले नरे्ल. अशा वेळी, न ोंदिी करण्यारया व्यक्तीला नाव घेण्याचे आणि 

इआयडी देण्याचे र्ित्त्व र्ाोंरू्न रु्लाचे ठेवले िािारे नाव णवचारून घ्या. िर पीओआयला पुष्टी देिारे दिऐवि अनुपलब्ध 

अर्िील िर पररचयकत्ासच्या र्ार्सदशसनार्ि नाव रेकॉडस केले िावे.  

-  ५ वषाांखालील रु्लाोंच्या बाबिीि, पीओआय / पीओए िी आवश्किा नािी, र्ात्र डीओबी पुराव्याि नरू्द केल्याप्रर्ािे 

द नपैकी एका पालकाचा िन्माचा रू्ळ पुरावा आणि आधार िर्ाोंकाची आवश्किा आिे.  

 

णलंर् 

 पुपुरूर्ांसाठी 

 स्त्री स्त्रीसाठी 

 री रि ान्सजेंडरसाठी 

 

  

जन्मतारीख(डीओबी) 

 िन्मिारीख रेकॉडस करा, िी आवश्क त्ा णिल्डर्ेे  णदवर्, र्णिना आणि वषस दाखवेल .  

 िर रणिवाश्ाने िन्मिारखेचा दिऐविाचा पुरावा णदला िर िन्मिारीख “िपार्ली रे्ल्याच्या” 

बॉक्सवर खूि करा आणि रणिवाश्ाकडून पुरवल्या रे्लेल्या डीओबीदिऐविार्ाठी पुरवलेल्या डर ॉप 

डाऊन रे्नू्यर्धून नाव णनवडा.  

 िर रणिवाश्ाकडे क ििािी पुरावा नरे्ल (डीओबी पुरावा) िर िन्मिारीख न ोंदवून घ्या आणि “घ णषि” बॉक्स णनवडा.  

 िेव्हारणिवार्ी अचूक िन्मिारीख र्ाोंर्ण्यार् अर्र्थस अर्िील आणि त्ाोंनी केवळ वय र्ाोंणर्िले अरे्ल णकों वा िपार्नीर्ाने िे 

ओळखले अरे्ल िर केवळ वय न ोंदवले िावे. अशा ख्यस्थिीि र्ॉफ्टवेअर स्विःच िन्म वषस र् िेल.     
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रािण्याचा पत्ता आणणसंपकागचेतपशील 

 रणिवाश्ाने र्ाोंणर्िल्याप्रर्ािे र्ी / ओ पत्त्याचे िपशील भरा. 

 िर दिऐविावर अवलोंबून न ोंदिी अरे्ल िर, पत्ता रेकॉडस करण्यापूवी रणिवाश्ाने णदलेल्या 

पत्त्याच्या पुराव्याच्यादिऐविाची (पीओए) िपार्िी करा.  

 ओळखीची णठकािे आणि णपनक ड र्र्ाणवष्ट करून पत्ता भरा.  

 स्थाणनक भाषेिील णलयोंिर  ध्वन्यात्मकिेरु्ळे आणि अन्य कारिाोंरु्ळे चुकीचे अरू् शकिे आणि त्ारु्ळे त्ाि स्विः रु्धारिा 

करून रणिवाश्ाकडून िे िपारू्न घेण्याची र्रि अर्िे.  

 पीओएच्या डर ॉप डाऊनयादीि िर रु्र्ज्ज दिऐवि उपलब्ध नरे्ल िर,ि  स्वीकायसपीओएदिऐविनािी आणि रणिवाश्ाोंना 

स्वीकायस अर्लेले पीओए द्यायला र्ाोंणर्िले िाऊ शकिे. अशा पररख्यस्थिीि ि वर रणिवार्ी स्वीकायस दिऐवि देि नािीि ि वर 

न ोंदिी केली िाऊ नये. 

 रणिवाश्यांची नोदंणी/ अद्ययतनअजागत रणिवाश्यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक णदलेला असावा. त्याचबरोबर, से्ट्टस अपडेट 

आणण आधारवर अवलंबून वेर्वेर्ळ्या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी इमेल आयडी पुरवण्यासाठी रणिवाश्यांना प्रवृत्त करावे. 

 

रणिवाश्यासोबत नाते (पररख्यस्थतीजन्य 

 िे केवळ एचओएि (कुरुोंबप्ररु्ख ) वर अवलोंबून न ोंदिीर्ाठी आिे.  

 वडील / पिी / र्ोंरक्षक णकों वा आई / पत्नी / र्ोंरक्षक भरिे पयासयी आिे. िर िी र्ाणििी रणिवाश्ाकडून 

पुरवली रे्ली िर िी रेकॉडस केली िावी.  

 प्रशढ व्यक्तीला उघड करायचे नर्ल्यार् “रणिवाश्ार् बि नािे” र्ेे  “णदलेले नािी” चेकबॉक्स णनवडा.  

 ५ वषाांखालील रु्लाोंच्या बाबिीि, क ित्ािरी एका पालक / नािेवाईकाचा आधार िर्ाोंक / इआयडी 

रेकॉडस करिे आदेशात्मक आिे.  

 

प्रकटीकरण  

आधार (णवत्तीय आणि अन्य अनुदान, लाभ आणि रे्वा याोंचे लक्ष्य णविरि)कायदा, २०१६ च्या णवभार् ३ (२) च्या अोंिर्सि प्रकरीकरि : 

 या प्रकरीकरिावर रणिवाश्ाने स्वाक्षरी / अोंर्ठ्याचा ठर्ा णदल्याची खात्री करा.  

 या प्रकरीकरिाचे पररिार् रणिवाश्ाोंना र्ाणिि अर्ावेि.  

 

पररचालक आणण रणिवाश्यांकडून परीक्षण 

 न ोंदिी र्ोंपवण्यापूवी पररचालकाने रणिवाश्ाोंना र्ोंभीर के्षते्र वाचून दाखवावीि. पररचालकाने खाली णदलेली के्षते्र पुन्हा 

िपार्ावीि :  

– रणिवाश्ाोंच्यानावाचे य ग्य से्पणलोंर् (आदेशात्मक ) 

– य ग्य णलोंर् (आदेशात्मक ) 
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– य ग्य वय / िन्मिारीख (आदेशात्मक ) 

– पत्ता – णपन क ड ; इर्ारि; र्ाव/ शिर / शिर ; णिल्हा ; राज्य(आदेशात्मक ) 

– नात्ाचे िपशील  – पालक /र्िचारी /र्ोंरक्षक ; नािेवाईकाचेनाव(आदेशात्मक ) 

– रणिवाश्ाच्या छायाणचत्राची य ग्यिा आणि स्पष्टिा (आदेशात्मक ) 

– भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक(आदेशात्मक ) 

– इरे्ल आयडी (पयासयी ) 

 पररचालकाने एनए, एन / ए णकों वा एनडी र्ारखा रेक्स्टक ििीिी र्ाणििी नर्लेल्या के्षत्राि राकला िािार नािी याची खात्री करावी.  

 अिासि णिथे रणिवाश्ाकडून क ििािी डेरा पुरवला िािार नािी अशी  आदेशात्मक नर्लेली के्षते्र ररकार्ी ठेवा.  

 न ोंदिी अिासिील नरू्द केलेल्या र्ोंपूिस र्ाणििीवर रणिवाश्ाोंचे पुष्टीकरि घेिले िावे आणि न ोंदिी अोंणिर् करण्यापूवी स्थाणनक 

भाषेिील भाषाोंिर रणिवाश्ाने िपार्ावे. 

 

पररचालक / पयगवेक्षक / पररचयकताग / एचओएफसाईन ऑफ 

 पररचालकाने त्ाच्या / णिच्या ब राचा ठर्ा देऊन प्रते्क न ोंदिी र्ाईन ऑि करावी. 

 पयसवेक्षकाचे र्ाईन ऑि झाले अरू्न बाय रे्णरर कअपेके्षच्या वेळी पुरवले रे्ले  

 ५ वषाांखालील रु्लार्ाठी, ि डलेल्या पालक / नािेवाईकाोंचे बाय रे्णरर कपुष्टीकरिकॅप्चर केले िावे 

 पररचयकिास/ एचओएि वर अवलोंबूनन ोंदिीर्ाठी ,पररचयकिास/ एचओएिचे 

बाय रे्णरर कपुष्टीकरिकॅप्चर केले िावे 

 

पोचपावतीची प्रत काढणे 

 इआयडी(न ोंदिीआयडी) अर्लेल्या प चपाविीची पररचालकाने प्रि घ्यायला िवी.  

 रणिवाश्ाने काउोंरर पाविीवर स्वाक्षरी करून पररचालकाला िी सॅ्कणनोंर्र्ाठी द्यावी.  

 

आदेशात्मक सॅ्कणनंर्  

 आधारन ोंदिी/रु्धारिा अिस, रू्ळपुष्टी देिारेदिऐविआणिस्वाक्षरी केलेलीप चपाविीज्यावर इआयडी 

(न ोंदिीआयडी ) आिे िी न ोंदिी पूिस करण्यार्ाठी सॅ्कन करिे िरुरी आिे.  

 र्र्ळेदिऐविरणिवाश्ाला परि णदले िाऊनआणिपररचालकाने िे ठेऊ नयेि.  
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बायोमेणटर कडेटा र्ोळा करण्यासाठी तपशीलवार मार्गदशगक तते्व 

 

बाय रे्णरर कडेराकॅप्चरकरण्यार्ाठीएर्रीकू्यर्ीने प्रर्ाणिि केलेली बाय रे्णरर कउपकरिे िरे् की, ब राोंचे ठरे् आणि बाहुली कॅप्चर उपकरि. 

एर्रीकू्यर्ीने प्रर्ाणिि केलेल्या बाय रे्णरर कउपकरिाोंची यादी एर्रीकू्यर्ीचे र्ोंकेिस्थळ http://www.stqc.nic.in/येथे उपलब्ध आिे.  

 

 प्रथर् डाव्या िािाची पणिली चार ब रे त्ानोंिर उिव्या िािाची 

चार ब रे व त्ानोंिर द न्ही अोंर्ठे अशा िर्ाि ब राोंचे ठरे् 

कॅप्चरव्हायला िवेि.  

 कॅप्चर रु्रू करण्यार्ाठी बाय रे्णरर कउपकरिावर ब रे 

य ग्यरीिीने ठेवली पाणििेि.  

 बाय रे्णरर कउपकरिावर थेर प्रकाशाची चकाकी नर्ावी. 

उपकरिावरील णनदेशके वापरून ब रे ठेवावीि.  

 बाय रे्णरर कउपकरिावर य ग्य णदशेला ब रे ठेवली िावीि.  

 बाय रे्णरर कउपकरिाची परले वेळेनुर्ार स्वि करण्यार्ाठी णलोंर फ्री कापड वापरावे.  

 उपकरिे ओरखडे, ि कर् नर्लेली छायाणचते्र णकों वा अधेच ि र  येण्यार्ाठी र्िि िपार्ावीि.  

 ब राोंचे ठरे् अधे आले, ओले / दर्र ब राोंचे ठरे्, अय ग्य दाबारु्ळे आलेले िलके ठरे् याोंरु्ळे दिास कर्ी ि ईल.  

 रणिवाश्ाोंचे िाि स्वि अर्ले पाणििेि (णचखल, िेल इ. नािी). र्रि अर्ल्यार् रणिवाश्ाोंना र्ाबि आणि पाण्याने िाि धुवायला 

र्ाोंर्ा.  

 ब रे अणिररक्त ओली णकों वा रु्की नर्ावीि.  

 ि र- णिों र्रकॅप्चरर्ाठी रणिवाश्ाला डावा िाि / उिवा िाि / द न्ही अोंर्ठे य ग्य र्ोंपकस  आणि 

कॅप्चर केलेल्या ब राोंच्या ठशाोंचे के्षत्र कर्ी करण्यार्ाठी, णिों र्रणप्रोंर सॅ्कनरवर ठेवण्याची णवनोंिी 

करावी. 

 ि वर ब राोंची वरची ि डिी णिों र्रणप्रोंर सॅ्कनरवर ठेवली िाि नािीि ि वर र्र्ळी ब रे र्पार 

ठेवल्याची खात्री करा.   

 िर ऑर रॅ्रीककॅप्चर झाले नािी, िर पररचालकाने उपकरिावरील र्र्ळे णदवे णिरवे ि ि 

नािीि ि वर कॅप्चर४वेळा दाबावे.  

 कॅप्चरि ि नर्ल्यार् पररचालकाने कृिीय ग्य प्रणिर्ाद िपार्ावा. र्ॉफ्टवेअरने पुरवलेले कािी कृिीय ग्य प्रणिर्ाद खालीलप्रर्ािे: 

 अपेणक्षि अर्लेल्या ब राोंच्या िर्ाोंकार् बि अर्लेल्या ब राोंची र्ोंिा िुळि नािी.  

– ब रे नीर ठेवलेली नािीि  

– अणिररक्त दाब (डु्रीर्ायकल) 

– खूप कर्ी दाब  

– र्धला भार् र्िाळ  

बोटांचे ठसे कॅप्चर 
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– अणिररक्त दर्र (ओलेपिा) 

– अणिररक्त शुष्किा 

 उभे अर्िाना ब राोंचे ठरे् अर्दी य ग्य कॅप्चर ि िाि  

 अणिररक्त ब राच्या पररख्यस्थिीि िे ब र राळा आणि रु्ि पाच ब रे कॅप्चर करा 

 णिों र्रणप्रोंरकॅप्चरच्या वेळी ब राोंच्या य ग्य ख्यस्थिीची खात्री द्या.  

 ब र र्िाळ झाल्यार्, णर्णर्ोंर् णिों र्र णनवडा आणि बाय रे्णरर कएके्सप्शन िँडणलोंर्रे्कॅणनझर्चे पालन करा.  

 

 डाव्या आणि उिव्या ड ळ्याची य ग्य अलाईनर्ेंर िपार्ा िी र लचा य ग्य क न देिे.  

 रणिवाश्ाोंना प रर ेरछायाणचत्र घेिाना िरे् बर्िाि िरे् ख्यस्थर बर्ावे लारे्ल.  

 र्ॉफ्टवेअरबाहुलीच्या छायाणचत्राची र्ाईझ र् िू शकिे. कॅप्चरप्रणियेच्या वेळी पररचालकाला प्रणिर्ाद देण्यार्ाठी प्राथणर्क 

छायाणचत्र दिासचे रू्ल्याोंकन केले िाईल. िर कॅप्चरझालेली बाहुली अय ग्य र्ापाची अरे्ल िर र्ॉफ्टवेअरपररचालकाला कृिीय ग्य 

प्रणिर्ाद देिे. र्ॉफ्टवेअरने णदलेले कािीकृिीय ग्य प्रणिर्ाद पुढीलप्रर्ािे :  

– प्रणिबोंध (बाहुलीचा रु्ि भार् णदर्ि नािी) 

– बाहुली ि कर्र्ेे  नािी  

– निर चुकीची आिे (रणिवार्ीदुर्रीकडे पािि य) 

– बाहुलीपर्रिे  

 बाहुली कॅप्चरप्रणिया र्भ विालच्या प्रकाशार्ाठी र्ोंवेदनशील आिे. थेर णकों वा ख रा प्रकाशाचे प्रणिणबोंब थेर रणिवाश्ाोंच्या ड ळ्याि 

पडायला नक .  

 उपकरिख्यस्थर पकडले पाणििे. िर उपकरि रणिवाश्ाने पकडायचे अरे्ल, िर न ोंदिीपररचालक/पयसवेक्षक उपकरि ख्यस्थर 

पकडण्यार्ाठी रणिवाश्ाला र्िाय्य करू शकिाि.  

 चेिरयाच्या छायाणचत्राच्याकॅप्चरच्या वेळी वापरलेला णदवा बाहुली कॅप्चरच्या वेळी बोंद करावा.  

 थेर रू्यसप्रकाश णकों वा अन्य क ित्ािी प्रखर उिेडाची चकाकी रणिवाश्ाच्या ड ळ्यावर प्रणिणबोंब णनर्ासि करेल ज्याने छायाणचत्राचा 

दिास खालावेल.  

 पररचालकाने रणिवाश्ाोंना थेर कॅरे्रयाि बघण्याची, ड ळे पूिसपिे उघडण्याची, पापण्या अणिबाि न णर्रण्याची आणि बाहुलीच्या 

कॅप्चरच्या वेळी ख्यस्थर रािण्याची रू्चना द्यावी 

 िर रणिवाश्ाला बाहुलीच्या सॅ्कनर्ेे  त्रार् ि ि अरे्ल आणिआणिरीकॅप्चरची र्रि अरे्ल िर अन्य िपशील घेण्यार्ाठी 

पररचालक त्ाोंना दुर्रया स्क्रीनकडे नेईल आणि पुन्हा बाहुलीच्या कॅप्चरर्ाठी घेऊन येईल. यारु्ळे बाहुलीच्या कॅप्चरर्ाठी र्िि 

ड ळे र्ोंपूिस उघडे ठेवण्याच्या िािािून रणिवार्ी रु्क्त ि िील.  

 कॅप्चरच्या वेळी पररचालकाने र्ोंयर्ी रािावे आणि स्क्र णलोंर्, स्क्रीनच्या पुढे आणि र्ारे् िािे राळून उपकरि प्रणिर्ाद देईपयांि 

थाोंबावे.  

 िर आवश्किेनुर्ार बाहुली कॅप्चर झाली नािी िरपररचालकाने ४ वेळा बाहुली कॅप्चर करण्याचा प्रयत्न करावा 

बाहुलीकॅप्चर 
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 ख्यस्थिी:चेिरा कॅप्चर करण्यार्ाठी, पररचालकाला अर्ा र्ल्ला देण्याि येि  की, रणिवाश्ाला 

त्ाला / णिला य ग्य अोंिर णकों वा ख्यस्थिी पाहून ख्यस्थर ि ण्यापेक्षा त्ाने कॅरे्रा िलवावा. र्र् रची 

बािू कॅप्चर केली िावी, म्हििेच, ड के िलविे णकों वा एका बािूर् झुकविे नािी.  

 ि कर्:कॅप्चरउपकरिाने ऑर  ि कर् आणि ऑर -कॅप्चरिों क्शन्स वापरावीि. अोंणिर् 

छायाणचत्र र्िीरु्ळे ब्लर, अणिररक्त णकों वा खूप कर्ी एक्स्प िर, अनैर्णर्सक रोंर्ाचा प्रकाश आणि 

रेडीअल डीस्ट्ॉशसनरु्ळे खराब ि ऊ नये.  

 िावभाव:ऑर रॅ्रीक िेर् रेकणिशनच्या परिॉर्सन्सवर िावभावाोंचा आणि र्ािर्ाोंकडून य ग्य ख्यव्हजु्यअल िपार्िीवरपररिार् 

ि ि . अशी णशिारर् केली िािे की, नु्यरर ल िावभाव (न िर्िारा चेिरा) अर्िारा चेिरा कॅप्चर व्हावा, ओठ णर्रलेले आणि द न्ही 

ड ळे उघडे.  

 इलु्यणर्नेशन:वाईर इलु्यणर्नेशनचा िेर् रेकणिशनवर र् ठा पररिार् ि ि . र्ानवी पररचालकाोंना वाईर इलु्यणर्नेशन अर्लेल्या 

चेिरयाच्या छायाणचत्राोंना ओळखिे आणि त्ाोंचे णवलेेषषि करिे कठीि िािे य ग्य आणि र्र्ळीकडे पर्रलेला प्रकाश वापरावा 

ज्याने चेिरयावर, ड ळ्याोंवर र्ावली येिार नािी आणि िॉर स्पॉर अर्िार नािीि. न ोंदिीकत्ासच्या वर प्रकाश वापरला िाऊन नये 

कारि त्ाने र्ावली णनर्ासि ि ईल. प्रकाश णदफु्यि केला िाऊन न ोंदिीकत्ासच्या र्र् र अर्ावा ज्याने ड ळ्याोंखाली र्ावली 

अर्िार नािी. 

 चष्मा:िर व्यक्ती नेिर्ी चष्मा लावि अरे्ल िर,अशी णशिारर् केली िािे की,छायाणचत्र चष्म्याणशवाय घेतले जावे. 

 उपर्ाधने:चेिरयाचा क ििािी भार् झाकिारया उपर्ाधनाोंचा वापर राळावा. पुढे, उपर्ाधने िरे् की, पर्डी, धाणर्सक, पारोंपररक 

र्राव म्हिून चालू शकिे 

 र्ॉफ्टवेअरची र्ार्िी पूिस करण्यार्ाठी चेिरयाचे य ग्य छायाणचत्र णर्ळवण्यार्ाठी पररचालक प्रणशणक्षि अर्ले पाणििेि.  

 लिान रु्ले पालकाोंच्या र्ाोंडीवर बर्लेली चालिील, र्ात्र रु्लार् बि पालकाोंचा चेिराकॅप्चर ि ि नर्ल्याची खात्री केली िावी  

 अयशस्वी झालेल्या कॅप्चरर्ाठी कृिीय ग्य प्रणिर्ाद िपार्ावा. र्ॉफ्टवेअरर्धील कािी कृिीय ग्य प्रणिर्ाद खालीलप्रर्ािे : 

– चेिरा णर्ळाला नािी  

– रणिवार्ीखूप लाोंब आिे (इनपुर णचत्रािील ड ळयाोंचे अोंिर९0 पेक्षा कर्ी आिे) 

– रणिवार्ीखूप िवळ आिे(इनपुर णचत्रािील ड ळयाोंचे अोंिरणचत्राच्या रुों दीच्या एक िृिीयाोंश िाि आिे) 

– प झ (र्र् र बघा) 

– प्रकाश अपुरा आिे 

– चेिरयाचा आत्मणवविकार् खूप कर्ी आिे (िेर्नेर्, र्ानवी चेिरा म्हिून ओळखला िाि नािी) 

– प झ (आऊरपुर णचत्रािील िनुवरीचा क न ११.५णडग्रीपेक्षा िाि आिे) 

– र्ििचा प्रकाश नािी (आऊरपुर णचत्रािील चेिरयाि) 

– अय ग्य पाविकसभूर्ी (आऊरपुर णचत्राि) 

– प्रकाश अपुरा आिे (आऊरपुर णचत्रािील वाईर राखाडी वॅलू्यि्) 

 

 

 

चेिऱ्याच्या छायाणचत्राचे कॅप्चर 
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पाठ६: अपवादात्मक िािाळिी 
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पाठ६: अपवादात्मक िािाळिी 

अशी पररख्यस्थिी िरे् की, अपघाि, ब राोंचे / िािाोंचे णविेदन आणि ड ळ्याोंनािी ित्सर् र्र्स्या अशा पररख्यस्थिीि रणिवाश्ाला बाय रे्णरर क्सचा 

र्ोंपूिस रे्र देिे शक्य नरे्ल. अरे् अपवाद िािाळिाना पाळायची र्ार्सदशसक िते्व खालीलप्रर्ािे  

समस्या 

बोटांच्या ठशांचे छायाणचत्रकॅप्चर 

करतानाची अपवादात्मक 

िाताळणी 

सले्ल 

र्िाळ / णवचे्छणदत / 

बँडेज्डबोटे 

 

1. र्ॉफ्टवेअरर्ेे  अपवादाच्या छायाणचत्रार्ि अपवादाचा प्रकार 

स्पष्टपिे र्ाकस  केलेला िवा.  

2. उरलेल्या ब राोंचे ठरे् कॅप्चर केले रे्ले. 

1. पुढे िाण्याआधी रणिवाश्ाोंकडून रणिवाश्ाोंकडून या ख्यस्थिीचे 

पुष्टीकरि घ्यावे. 

समस्या 

बाहुलीचे छायाणचत्रकॅप्चर 

करतानाची अपवादात्मक 

िाताळणी 

सले्ल 

बाहुलीचे छायाणचत्र 

कॅप्चर करणे शक्य 

नािी 

 

1. एक णकों वा द न्ही ड ळे नर्ल्याने णकों वा एक णकों वा द न्ही ड ळे / 

अन्य क ििािी आिार णकों वा इिा अर्ल्यार्,बाहुलीचे 

छायाणचत्र घेिे शक्य नर्ल्यार् िरे् प्रिालीि रेकॉडस करायला 

िवे.  

1. पुढे िाण्याआधी रणिवाश्ाोंकडून रणिवाश्ाोंकडून या ख्यस्थिीचे 

पुष्टीकरि घ्यावे. 

समस्या 

बाहुलीचे छायाणचत्रकॅप्चर 

करतानाची अपवादात्मक 

िाताळणी 

सले्ल 

णतरळे / चकणे डोळे 
 

 

1. र्ॉफ्टवेअरर्ेे  अपवादाच्या छायाणचत्रार्ि अपवादाचा प्रकार 

स्पष्टपिे र्ाकस  केलेला िवा.   

2. िर एका बाहुलीि द ष अरे्ल िर दुर्री बाहुलीकॅप्चरकेली 

िावी. 

1. पुढे िाण्याआधी रणिवाश्ाोंकडून रणिवाश्ाोंकडून या ख्यस्थिीचे 

पुष्टीकरि घ्यावे. 
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पाठ७: न ोंदिी/अद्ययिनाच्या दिासवर न ोंदिीपररचालक/ पयसवेक्षकार्ाठी र्ार्सदशसक 

िते्व 
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पाठ७: न ोंदिी/अद्ययिनाच्या दिासवर न ोंदिीपररचालक/ पयसवेक्षकार्ाठी र्ार्सदशसक िते्व 

नवीनन ोंदिीआणिअद्ययिनाच्या वेळी िनर्ाोंख्यिक र्ाणििीआणिपुष्टी देिारेदिऐविाोंच्या दिासची िपार्िी रणिवाश्ाोंना आधार काडस 

देण्यापूवी केले िावे. प्रिालीिील डेराची य ग्यिा आणि दिास याोंची रु्णनणििी देण्यार्ाठी िे आिे.  

प्रणक्रया आणणप्रात्यणक्षकातीलतु्रटीनंा पुढाकार देणारी नोदंणी दजागचे घटक 

 अवधकाऱयांनी नमूद केल्याप्रमाणे दजााचे घरक न दंणीपररचालक/पयािेक्षकांनी पाळािेत आवण य ग्य पद्धतीने जनसांक्लिक 

आवणबाय मेवरि कतपशीलकॅप्चर करािेत.  

 क णतेही वित्तीय पररणाम आवण अवधकाऱयांकडून बॅ्लकवलक्लसं्टिराळण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे तु्ररी राळाव्यात. 

 न दंणी/अद्ययतनाच्या िेळी झालेल्या तु्ररीमुंळे पररचालकाचे बॅ्लकवलक्लसं्टि ह ऊन, त  क णतीही न दंणी/अद्ययतन करू शकणार 

नाही न दंणीआवणअद्ययतनाच्या दजााची तपासणी 

प्रणक्रयानावनो ोंदणी व अद्यर्नाोंिाठी गुणवत्ता र्पािणी 

 

आणणप्रात्यणक्षकातीलतु्र

टीनंा पुढाकार देणारी 

नाव 

न ोंदिीपररचालकाने रणिवाश्ाने णदलेल्या दिऐविाच्या पुराव्याच्या णवरूद्ध नाव िपारू्न ि डायला 

िवे.  

क ििीिी िोंक वॅलू्य ि डू नका णकों वा बेकायदेशीर भाषेचा वापर करू नका कारि त्ाने 

पररचालकाचे बॅ्लकणलख्यस्ट्ोंर् ि ऊ शकिे.  

नावाि अणभवादन णकों वा शीषसक िरे् की, श्री., कु., र्श., रे्िर, रे्वाणन.,डॉ. इ. चा र्र्ावेश करू नका, 

अन्यथा अशी न ोंदिी नाकारली िाईल. 

स्थाणनक भाषेिील णलयोंिर इोंग्रिीिील नावाशी िुळले पाणििे.  

णलंर् व्यक्तीचे णलोंर् य ग्य पद्धिीनेकॅप्चर झाले पाणििे. 

वय 

िपार्ले अर्ण्याच्या पररख्यस्थिीि र्बणर्र केलेल्या दिऐविाोंनुर्ार रणिवाश्ाची िन्मिारीख य ग्य 

पद्धिीने कॅप्चर केली िावी.   

 

पत्ता 

रणिवाश्ाने र्बणर्र केलेल्या दिऐविाोंच्या पुराव्याणवरुद्ध न ोंदिी पररचालकाने पत्ता िपारू्न ि डावा.  

क ििीिी िोंक वॅलू्य ि डू नका णकों वा बेकायदेशीर भाषेचा वापर करू नका कारि त्ाने 

पररचालकाचे बॅ्लकणलख्यस्ट्ोंर् ि ऊ शकिे.  

स्थाणनक भाषेिील णलयोंिर इोंग्रिीिील पत्त्याशी िुळले पाणििे.  

पूिस पत्ता कॅप्चर करावा ज्याि िपशीलिरे् की, घराचा ि. / नाव, णठकाि, रिा, शिर / शिर / र्ाव, 

णपन क ड इ.   . 

 

छायाणचत्र युआयडीएआयने पुरवलेल्या र्ार्सदशसक ित्त्वाोंनुर्ार रणिवाश्ाचे छायाणचत्र य ग्यरीिीने कॅप्चर झाले 

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


 

इकोसिस्टम पार्टनर (रसिस्टरारि / नावनो ोंदणी एिन्सीि (ईए)) / पर्टवेक्षक / ित्यापनकर्ाट / पररचर्करे् र्ाोंच्यािाठी हँडबुक 

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

Page109 

 

 

पाणििे.  

छायाणचत्र अर्दी काळ खे णकों वा अर्दी प्रखर नर्ावे. 

रणिवाश्ाचा चेिरा स्पष्टपिे णदर्िारा आणि ओळखू येिारा िवा. 

 

प्रणक्रयेतील तु्रटी 

 

प्रणक्रया  वणगन 

रणिवासीछायाणचत्रकॅप्चर 

करणे  

न ोंदिीपररचालक/पयसवेक्षकाने खात्री करावी की, छायाणचत्र इथून घेिलेले नािी : 

 छायाणचत्राची प्रि (पारपत्र छायाणचत्र इ.)  

 र्ॉणनररवरील छायाणचत्र 

 भ्रर्िध्वनी उपकरिावरील छायाणचत्र 

 णनयिकाणलक / वृत्तपत्र / पुिक / प स्ट्र याोंर्धील छायाणचत्र 

छायाणचत्रस्पष्ट अर्ावे, अस्पष्ट अरू् नये. छायाणचत्र घेिाना पुरेर्ा प्रकाश अर्ायला िवा. 

 

रणिवासीजनसांख्यिक 

माणितीकॅप्चर करणे 
न ोंदिीपररचालक/पयसवेक्षकाने बेकायदेशीर / आके्षपािस भाषा न वापरण्याची खात्री द्यावी. 

दस्तऐवजांचे सत्यापन 

रणिवाश्ाने णदलेल्या दिऐविाोंच्या पुराव्याची िपार्िी न ोंदिीपररचालक/पयसवेक्षकाने करून खालील 

र् ष्टी ोंची खात्री द्यावी :  

1. र्बणर्र केलेल्या दिऐविार् बि नाव, पत्ता , डीओबीिुळले पाणििेि. 

2. युआयडीएआयच्या र्ोंिूर दिऐविाोंच्या यादीनुर्ार केवळ वैध आणि र्ोंिूर दिऐवि घेिले 

पाणििेि. 

3. र्वस िपशील स्पष्टपिे कॅप्चर ि िील अशाप्रकारे दिऐविाोंचे र्ोंपूिस सॅ्कनकरावे.  

4. पुरावा म्हिून क ििािी ख रा / बदल केलेला दिऐविस्वीकारला िाऊ नये.  

5. पुराव्याच्या दिऐविाोंचे सॅ्कनस्पष्ट आणि वाचनीय िवे.  

1. ग्रािकावर णनवडलेले नाव र्बणर्र केलेल्या दिऐविाशी िुळायला िवे. 
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दस्तऐवजतु्रटी – खूप सामान्य नकाराची कारणे 

 

 रणिवाश्ाोंनी र्बणर्र केलेल्या अवेध दिऐविाोंरु्ळे बरयाच न ोंदिी नाकारल्या िाि आिेि.  

 न ोंदिीपूवी दिऐवििपार्ण्याि न ोंदिी कें द्रािील परीक्षिकत्ाांनी थ डे अिून िार्रूक ि ण्याची र्रि आिे. अवेध 

दिऐविणवभार्ािील कािी र्ार्ान्य नकार खालीलप्रर्ािे.  

दस्तऐवजतु्रटी नाकारण्याचे कारण 

अवैधदस्तऐवज 

 

 वैध दिऐविाोंच्या यादीि नर्लेले सॅ्कन्ड दिऐवि िरे् 

की,पीओआय/पीओए/पीओआर/पीओबीनाकारले िािील.  

 पीओआयदिऐविाि िर नाव आणि छायाणचत्र र्िाळ अरे्ल िर िे नाकारले िाईल.  

 उदािरिाथस, रेशन काडस िर त्ावर रणिवाश्ाचे नाव आणि छायाणचत्र अरे्ल िरपीओआय 

म्हिून वापरले िाईल. 

 सॅ्कन केलेले आधारकाडस /पत्र पीओआय/पीओए/पीओआर/डीओबीम्हिून नाकारले िाईल.  

 र्ोंिूर केलेल्यायादीनुर्ार अणधकृि व्यक्तीकडून प्रर्ािपत्र इशू् केल्याच्या पररख्यस्थिीि 

रणिवाश्ाचे छायाणचत्रआदेशात्मक अरू्न त्ावर प्रर्ािपत्र देण्यारया व्यक्तीचा णशक्का आणि 

स्वाक्षरी अर्ायला िवी, नािीिर िे नाकारले िाईल.   

 िर दिऐवि पीओआय/पीओए/पीओआर/डीओबीम्हिून ि डलेले अर्िील आणि िे 

कालबाह्य झाले िर िे नाकारले िाईल.  

 िेव्हा र्िदान आयडीपीओए म्हिून र्बणर्र केले िािे, िेव्हा आयडी काडसच्या द न्ही बािू 

सॅ्कन करिे र्रिेचे अर्िे, नािीिरिे नाकारले िाईल 

 

कार्दपत्राोंच्या चुकाोंचे णवणवध प्रकार आिेि ज्याबाबि न ोंदिी ऑपरेररने िार्रूक अर्िे आवश्क आिे. या कार्दपत्राोंच्या चुका अशा 

आिेि: 

कार्दपत्र चुकीचा प्रकार  विसन  

कार्दपत्र स्वीकृि रू्चीनुर्ार नािी  

 

ऑपरेररने अपल ड केलेले कािदपत्र कािदपत्रांच्या 

स्वीकृत सूची स बत पडताळून पावहले पावहजेत. जर 

स्वीकृत सूचीनुसार नसलेले कािदपत्र ऑपरेररने 

स्वीकारले, तर ते या चुकीच्या प्रकारांतिात नाकारले 

कार्दपत्रातील चुकांचे प्रकार 
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जातील: कािदपत्रांची चूक. उप-चुकीचे प्रकार 

खालील प्रकारांिर आधाररत असतील:: 

 

 PoI (ओळखीचा पुरािा) 

 POA (पत्त्याचा पुरािा)  

 PoR (नातेसंबंधांचा पुरािा) 

 DOB (जन्म तारीख) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

समजा, जर ऑपरेररने चुकीचे PoI अपल ड केले 

असल्यास, ते उप-प्रकार PoI अंतिात नाकारले 

जाईल 

 

चूक कशी टाळावी:  

िर रणिवाश्ाने अचूक ओळखीच्या पुराव्याचे कार्दपत्र णदले अरे्ल, िर ऑपरेररने त्ा पुराव्याच्या कार्दत्राशी ल कार्ाोंिीकी 

र्ाणििी िुळिे का िे िपारू्न बघावे.  

कार्दपत्राच्या चुकीचा प्रकार विसन  

गहाळ दस्तऐवि

िेंव्हा रणिवाश्ाने आवश्क कार्दपत्र दाखल केलेले 

नर्िाि, णकों वा न ोंदिी ऑपरेररकडून दाखल केलेले 

कार्दपत्र अपल ड  करायचे राणिलेले अर्िे, िेंव्हा िी 

चूक ि िे. 
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िी चूक कशी राळावी  

पाकीर र्बणर्र/ दाखल करण्याआधी कार्दपत्र अपल ड केल्याची खात्री करून घ्यावी.  

कार्दपत्राच्या चुकीचा प्रकार विसन  

कार्दपत्राचे नाव िुळि नािी 

 

 

 

 

स्वीकृि रू्ची नुर्ार कार्दपत्र नर्ण्याच्या चुकी 

प्रर्ािेच, ऑपरेररने र्वस पुरावा कार्दपत्र िपारू्न 

घ्यावीि. 

रीप: र्े ा, या चुकीचा प्रकार QC (रु्िवत्ता चाचिी) 

प्रणियेि वापरला िाि नािी आिे.  

 

 

 

कार्दपत्राच्या चुकीचा प्रकार विसन  

डेमोग्रासिक डेर्ा िुळर् नाही 

पाणकरािील रणिवाश्ाचे िपशील POI, POA  णकों वा 

DOB म्हिून दाखल केलेल्या कार्दपत्राोंशी िोंि िोंि 

िुळि आिेि का याची खात्री केली पाणििे.  अन्यथा, 

अशी चूक QC प्रणियेर्ेे  णनदशसनार् येईल.  
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कार्दपत्राच्या चुकीचा प्रकार विसन  

िलक्या प्रिीचे कार्दपत्र  

 

 

ऑपरेररने िी खात्री केली पाणििे की अपल ड 

केलेले कार्दपत्र रु्स्पष्ट आिे आणि त्ािील र्वस 

र्ाणििी वाचिा येिे आिे.  
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कार्दपत्राच्या चुकीचा प्रकार विसन  

सॅ्कन केलेले णचत्र अस्सल चे नािी 

 

 

िर रणिवाश्ाने अस्सल कार्दपत्राच्या ऐविी त्ाची 

ि र  प्रि दाखल केली अरे्ल, िर न ोंदिी 

ऑपरेररने िे कार्दपत्र स्वीकारिेचे नािी. िर 

त्ाने/ णिने अरे् कार्दपत्र स्वीकारले, िर अशा 

प्रकारची चूक घडिे.  

रीप: र्े ा िी चूक QC प्रणियेर्ेे  वापरली िाि 

नािी आिे. 

 

कार्दपत्राच्या चुकीचा प्रकार विसन  

िर्वे कार्दपत्र 

 

 

कार्दपत्र र् ळा करिाना ऑपरेररने अत्ोंि र्ावध 

अर्िे आवश्क आिे. िर अन्य रणिवाश्ाचे 

कार्दपत्र पुरावा कार्दपत्राोंचा भार् म्हिून अपल ड 

झाल्यार्, िी चूक ि िे अरळ आिे.  

 

रीप: पररणशष्ट प चा र्ोंदभस घ्या- दिास िपार् रू्ची करिा न ोंदिी ऑपरेरर्स र्ाठी दिास रू्चना र्ोंच  
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नोदंणीपररचालकांकडून िोणाऱ्या सामान्य तु्रटी 

न ोंदिीपररचालकाोंकडून ि िारया या कािी र्ार्ान्य तु्ररी आिेि. प्रते्कपररचालकाने त्ा राळण्याबाबि काळिी घेिली. 

नोदंणीपावती 

/आधारकाडगिेपीओआय/

पीओए/पीओआर/डीओबी 

म्हिून ि डले आिे: कू्यर्ी 

र्ेे  अवैध दिऐवि 

म्हिून िे नाकारले िाईल. 

न ोंदिीपररचालकानेन ोंदिीपाविी /आधारओळखीचा पुरावा / पत्ता / िन्मिारीख म्हिून ि डू नये. िा 

वैध पुरावा नािीआणिदिासच्या िपार्िीच्या वेळी ि  नाकारला िाईल. अय ग्य दिऐवि अपल ड 

केल्याबेल पररचालकिी बॅ्लकणलस्ट् ि ऊ शकि .  

अवैधदस्तऐवज:आधारपत्र 

िे 

पीओआय/पीओए/पीओआ

र इिके वैध 

नािीआणिअवैधदिऐविा

च्या अोंिर्सि नाकारले 

िाईल. 

न ोंदिीच्या वेळी, न ोंदिीपररचालकाने दिऐविस्वीकारले िाि अर्ल्याची खात्री करावी आणि 

युआयडीएआयर्ोंिूर दिऐविाोंच्या यादीनुर्ार पीओआय/पीओए/पीओआर/डीओबीसॅ्कन करावे. 

पररचालकानेदिऐविघेण्याच्या िारखेपूवी ि  वैध अर्ल्याचीिी खात्री करावी. अवैध दिऐवि 

स्वीकारण्याने पररचालकाला दोंड बरे्ल आणि पररचालक बॅ्लकणलस्ट् ि ईल. 

अवैधदस्तऐवज: सॅ्कन 

केलेली प्रत केवळ 

र्िदानाच्याआयडीची एक 

बािू अवैधदिऐविम्हिून 

र्र्िली िािे. पररचालकाने 

र्िदानाच्याआयडीच्या 

द न्ही बािू सॅ्कन अर्ल्याची 

खात्री करावी.  

दिास िपार्िीच्या वेळी उघडकीर् आलेली, न ोंदिी पररचालकाकडून घडिारी एक र्ार्ान्य चूक 

म्हििे र्िदानाचा आयडी पीओए म्हिून घेिाना, पररचालकाने द न्ही बािू सॅ्कन केलेल्या अर्ल्याची 

खात्री करावी. िर र्िदान आयडीच्या द न्ही बािू सॅ्कन केलेल्या नर्िील िर न ोंदिी नाकारली 

िाईल. 

अवैधदस्तऐवज: प्रर्ािपत्र 

issued by णप्रख्यन्सपल 

/र्ावाच्या प्ररु्खाने 

रणिवाश्ाचे नाव आणि 

छायाणचत्राणशवाय प्रर्ािपत्र 

णदल्यार् ि  अवैधदिऐवि 

र्र्िला िाि . 

र्ावचे प्ररु्ख / णप्रख्यन्सपलकडून लेरर िेडवर पीओआय/पीओएम्हिून प्रर्ािपत्र स्वीकारिाना न ोंदिी 

पररचालकाने या र् ष्टीची खात्री करावी, की,प्रर्ािपत्रावर रणिवाश्ाचे छायाणचत्रइशू् करण्यारया 

अणधकारयाच्या स्वाक्षरी आणि णशक्क्क्यार्ि अरेस्ट् केलेले अरे्ल. िर छायाणचत्र र्िाळ अरे्ल िर 

प्रर्ािपत्र अवैध र्र्िून नाकारले िािे. 

णलपं्यतरतु्रटी: इंग्रजीतील 

जनसांख्यिक माणिती 

स्थाणनक भाषेशी जुळत 

नािी  

रणिवाष्याची िनर्ाोंख्यिक र्ाणििी भरिाना पररचालकाने लक्ष कें णद्रि करायला िवे. िर कॅप्स लॉक 

रु्रू अरे्ल िर, णलयोंिराकडे लक्ष णदले पाणििे. इोंग्रिीर्ेे  णदलेली िनर्ाोंख्यिक र्ाणििीस्थाणनक 

भाषेशी िुळि अर्ल्याची खात्री पररचालकाला करावी लारे्ल नािीिर न ोंदिी नाकारली िाईल  

पीओआय: पीओआयदिऐवि स्वीकारिाना पररचालकाला लक्ष द्यावे लारे्ल, रणिवार्ीनावािओळखीच्या 
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पीओआयमधीलउपनाव 

‘युआरएफ’ असलेले 

रणिवासीनाव 

पुराव्याच्या र्बणर्र केलेल्या दिऐविाि ‘युआरएि’,‘उपनाव’अरू् नये. अरे्दिऐविदिास 

िपार्िीच्या वेळी नाकारले िािाि. र्बणर्र केलेल्या पीओआयदिऐविािन ोंदिी अिासि 

भरलेल्याप्रर्ािे केवळ एकच नाव अर्ायला िवे. ‘युआरएि’,‘उपनाव’ याोंर्ि रणिवाश्ाचे नाव.  

वय-छायाणचत्रजुळत नािी 

: रणिवाश्याचे वय आणण 

छायाणचत्र जुळत नािी  

िेव्हाडीओबी र्ाोंणर्िली िाईल, िेव्हा रणिवाशाचे िन्म वषस िपार्ण्याची काळिी घेिली पाणििे.  

लिान रु्लाोंच्या बाबिीि,र्ाोंणर्िली रे्लेली डीओबी भरिाना पालकाोंर् बि िन्म वषस िपार्ले िाईल. 
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     पाठ८: रु्ने्ह आणि दोंड 
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पाठ८: रु्ने्ह आणि दोंड 
 

आधारकायदाआणणधोरणांनुसार रु्ने्ह आणण दंड 

 

 
नक्कल करण्यासाठीचा दंड 

 

रु्न्हा दंड 

ि  क िी ख री िनर्ाोंख्यिक 

र्ाणििीणकों वाबाय रे्णरर कर्ाणििी देऊन णिवोंि 

अथवा रृ्ि, खरा अथवा काल्पणनक व्यक्तीची 

नक्कल करेल, णकों वा दुर्रया व्यक्तीची नक्कल 

करण्याचा प्रयत्न करेल.  

 ३ वषाांर्ाठी कैद 

णकों वा 

 रू.१0,000 पयांि दोंड  

णकों वा द न्ही  

त्रार् णकों वा र्स्करीच्या इिेने णकों वा आधार िर्ाोंक 

धारकाची ओळख बदलण्याचा णकों वा िनर्ाोंख्यिक 

र्ाणििीणकों वाबाय रे्णरर कर्ाणििी बदलण्याचा,ि  

क िी णिवोंि अथवा रृ्ि, खरा अथवा काल्पणनक 

व्यक्तीची नक्कल करेल, णकों वा दुर्रया व्यक्तीची 

नक्कल करण्याचा प्रयत्न करेल.  

 ३ वषाांवर िािारया कालावधीर्ाठी कैद 

आणि 

 रू.१0,000 च्या पुढे िािारा दोंड  

  

या कायद्याअोंिर्सि ओळखीची र्ाणििी घेण्यार्ाठी 

अणधकृि नर्लेली व्यक्ती णिचेशब्द, आचार अथवा 

विसिूक याोंवरून िी अणधकृि अर्ल्याचे दाखविे  

 ३ वषाांवर िािारया कालावधीर्ाठी कैद 

आणि 

 रू.१0,000 च्या पुढे िािारा दोंड  

 कों पन्याोंच्या बाबिीि, रू. १ लाख च्या वर 

िािारा दोंड णकों वा द न्ही  

 
ओळखीची माणिती उघड के्ाबद्दल दंड 

 

रु्न्हा दंड 

न ोंदिी णकों वा प्रर्ािीकरिाच्या प्रणियेदरम्यान 

र् ळा केलेल्या ओळखीची र्ाणििीि  क िी या 

कायद्याअोंिर्सि णकों वा ियार केलेल्या ध रिाोंअोंिर्सि 

णकों वा क ित्ािी करार णकों वा व्यवस्थापनाचे 

उल्लोंघन णकों वा या कायद्याि अनुर्रिकिास म्हिून  

अणधकृि नािी त्ा व्यक्तीला िािीवपूवसक उघड, 

पर्रवेल णकों वा नक्कल करेल णकों वा अन्यथा णिचा 

प्रर्ार करेल  

 ३ वषाांवर िािारया कालावधीर्ाठी कैद 

आणि 

 रू.१0,000 च्या पुढे िािारा दोंड  

कों पन्याोंच्या बाबिीि, रू. १ लाख च्या वर 

िािारा दोंड णकों वा द न्ही 
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सीआयडीआरमधे्य अनणधकृत णशरकावासाठी दंड 

 

 

 

 

 

 

 

रु्न्हा दंड 

क िीिी ि  अणधकारयाोंकडून अणधकृि नािी ि , िािीवपूवसक: 

a. कें द्रीयओळखडेराररपॉणझररी (र्ीआयडीआर)र्ेे  णशरकाव करेल 

णकों वा णशरकाव रु्रणक्षि करेल 

b. र्ीआयडीआर णकों वा क ित्ािी रररु्वे्हबल स्ट् रेि णर्डीयर्र्धून 

क ििािी डेरा डाऊनल ड, कॉपी णकों वा काढल्यार् 

c. र्ीआयडीआरर्धील क ित्ािी र्ोंर्िकाि वायरर् पररणचि णकों वा 

पररणचि करण्यार् कारिीभूि ठरल्यार्  

d. र्ीआयडीआरर्धील डेराला नुकर्ान / नुकर्ान प चवण्याचे कारि 

ठरल्यार् 

e. र्ीआयडीआरर्धील णशरकावाि अडथळे णनर्ासि केल्यार् 

f. र्ीआयडीआरर्ेे  णशरकाव करण्यार्ाठी अणधकृि अर्लेल्या 

व्यक्तीला णवर ध णकों वा णशरकावाला णवर ध केल्यार् 

g. णवभार् २८ च्या उप-णवभार् (५) अोंिर्सि क ििीिी र्ाणििी उघड, 

वारप णकों वा णवभार् २९ च्या अोंिर्सि र्ाणििी वापरेल णकों वा णडस्िे 

करेल णकों वा वरील नरू्द कायद्याोंिील व्यक्तीला र्िाय्य करेल 

h. र्ीआयडीआरणकों वा क ित्ािी रररु्वे्हबल स्ट् रेि णर्डीयर्र्धून 

क ििािी डेरा नष्ट, णडलीर णकों वा बदलि  णकों वा त्ाचा दिास णकों वा 

उपलब्धिा कर्ी करि  आणि त्ाचा पररिार् क ित्ािी पद्धिीने 

ि ि   

a. i. नुकर्ान करण्याच्या िेिूने अणधकारी वापरि अरे्लल्या 

र्ोंर्िकाचा र् र्स क ड च रिे, लपविे, नष्ट णकों वा बदलिे णकों वा 

अन्य व्यक्तीला च रिे, लपविे, णकों वा नष्ट करण्यार्ाठी प्रवृत्त 

करिे  

 ३ वषाांवर िािारया 

कालावधीर्ाठी कैद 

आणि 

 रू. १० लाख च्या 

खाली न येिारा दोंड  

 
सीआयडीआरमधील डेटात बदल करण्याचा दंड 

 

रु्न्हा दंड 

अणधकारयाोंकडून अणधकृि नर्लेली क ििीिी व्यक्ती 

आधार िर्ाोंक अर्लेल्या व्यक्तीशी र्ोंबोंणधि र्ाणििी 

बदलण्यार्ाठी णकों वा नवीन र्ाणििी श धण्यार्ाठी 

र्ीआयडीआरर्धील णकों वा क ित्ािी रररु्वे्हबल स्ट् रेि 

र्ाे र्ािूनडेरा वापरिे बदलिे  

 ३ वषाांवर िािारया कालावधीर्ाठी 

कैद आणि 

 रू.१0,000 च्या पुढे िािारा दोंड  
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णवनंतीच्या व्यक्तीच्या अनणधकृत वापरासाठी दंड 

 

रु्न्हा दंड 

क िीिी णवनोंिी करिारी व्यक्ती, णवभार् ८ च्या 

उप-णवभार् (३) चे उल्लोंघन करून एखाद्या 

व्यक्तीच्या ओळखीची र्ाणििी वापरिे   

 ३ वषाांवर िािारया कालावधीर्ाठी कैद 

आणि 

 रू.१0,000 च्या पुढे िािारा दोंड  

 कों पन्याोंच्या बाबिीि, रू. १ लाख च्या वर 

िािारा दोंड णकों वा द न्ही 

 
सूचनेच्या मार्णीशी रै्र पालनासाठी दंड 

 

रु्न्हा दंड 

क िीिी िी न ोंदिी र्ोंस्था णकों वा णवनोंिी करिारी 

व्यक्ती, णवभार् ८ च्या उप-णवभार् (२) च्या 

र्ार्ण्याोंचे पालन करण्यार् अर्र्थस ठरिील  

 ३ वषाांवर िािारया कालावधीर्ाठी कैद 

आणि 

 रू.१0,000 च्या पुढे िािारा दोंड  

 कों पन्याोंच्या बाबिीि, रू. १ लाख च्या वर 

िािारा दोंड णकों वा द न्ही 

 
सामान्य दंड 

 

रु्न्हा दंड 

या कायद्याच्या णवरुद्ध णकों वा णनयर् णकों वा 

ध रिाोंणवरुद्ध क िीिी रु्न्हा केल्यार् ज्यार्ाठी िा 

णवभार् र् डल्यार् अन्य क ित्ािी णठकािी दोंड 

णदलेला नािी.  

 १ वषाांवर िािारया कालावधीर्ाठी कैद 

आणि 

 रू.२५,000 च्या पुढे िािारा दोंड  

 कों पन्याोंच्या बाबिीि, रू. १ लाख च्या वर 

िािारा दोंड णकों वा द न्ही 
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कंपनीकडून िोणारे रु्ने्ह 

 

कंपनीकडून िोणारे रु्ने्ह कंपनीकडून िोणारे रु्ने्ह 

िेव्हा या कायद्याअोंिर्सि कों पनीकडून क ििािी रु्न्हा 

केला िाईल, त्ावेळी िी क िी व्यक्ती इन -चािस 

अरे्ल आणि कों पनी, कों पनीच्या व्यवर्ायाच्या 

आचारार्ाठी िबाबदार अरे्ल,त्ाचबर बर िी कों पनी 

त्ा रु्शह्यार्ाठी िबाबदार धरली िाईल आणि िी 

प्रीणर्ड केली िाऊन त्ानुर्ार णशक्षा केली िाईल:  

या उप-णवभार्ाि अरे् कािीिी नािी की िे, अशी 

व्यक्ती िी िे णर्द्ध करेल की णिच्या ज्ञानाणशवाय 

णकों वा या रु्शह्याचे पररिार् र्ाणिि अरू्निी णिने िा 

रु्न्हा केला िे णर्द्ध करू शकेल णिच्यार्ाठी 

णशके्षवाचून पयासय नािी.  

या उप-णवभार् (१), णिथे या कायद्याअोंिर्सि 

क ििािी रु्न्हा कों पनीकडून केला िाईल 

आणि िे णर्द्ध ि ईल णक रु्न्हा परवानर्ीने 

णकों वाज्या कारिार्ाठी ि  केला रे्ला, 

र्ोंस्थापक, व्यवस्थापक, रे्िेररी णकों वा अन्य 

अणधकारी याोंच्याकडून दुलसक्ष झाले िर त्ाोंनािी 

या रु्शह्याचे द षी र्र्िून प्रीणर्ड केले िाऊन 

त्ानोंिर णशक्षा केली िाईल.  

 
भारताबािेर घडलेला रु्न्हा णकंवा उलं्लघनासाठी नोदंणी करण्यासाठीचा कायदा 

 

रु्न्हा दंड 

उप-णवभार् (२) च्या ध रिाोंना र्ान्य करून, 

क ििीिी व्यक्ती, त्ाोंचे नार्ररकत्व बािूला 

ठेऊन िी भारिाबािेर क ििािी रु्न्हा णकों वा 

उल्लोंघन करेल त्ार्ाठी आिे.  

उप-णवभार् (१) च्या उणेष्टाोंर्ाठी या कायद्याची 

ध रिे िी भारिाबािेर क ििािी रु्न्हा णकों वा 

उल्लोंघन करेल, िर िा कायदा णकों वा आचार का 

रु्न्हा णकों वा उल्लोंघन याि कें द्रीय ओळख डेरा 

ररप णझररीचा डेरा त्ाि रु्ोंिलेला अरे्ल िर 

त्ार्ाठी वापरला िाईल. 

 
रु्ने्ह शोधण्याची ताकद 

 

रु्ने्हर्ारी प्रणिया, १९७३, च्या आचाराि नरू्द केल्याप्रर्ािे, प लीर् अणधकारी, इशसे्पक्ट्र ऑि 

प लीर्च्या खालच्या पदवीचा नािी, ि  या कायद्याअोंिर्सि क ििािी रु्न्हा िपारू् शकि . 
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अन्य णशके्षत िस्तके्षप करू नये म्हणून दंड  

 

या कायद्याि आकारण्याि आलेला दोंड क ित्ािी अन्य कायद्याअोंिर्सि क ित्ािी दोंडाला णकों वा 

णशके्षला वेळेनुर्ार थाोंबवू शकि नािी.. 

 
रु्न्ह्याची दखल  

 

क ित्ािी क रासने या कायद्याअोंिर्सि णशके्षर् पात्र अर्ण्याि दखल घेऊ नये,अणधकारी णकों वा अन्य 

अणधकारी णकों वा अणधकृि व्यक्ती याोंकडून केली िािारी ििार वाचवा.  

1. २. या कायद्याअोंिर्सि णशके्षर् पात्र अर्ण्याि चीि रे्रर  प णलरीयन रॅ्णिस्ट्र ेर णकों वा चीि 

जु्यडीणशयल रॅ्णिस्ट्र ेर याोंि क ित्ािी क रासने दखल घेऊ नये. 

 

नावनोदंणी/अद्यतणनकरण करताना कारणीभूत तु्रटीचें रु्ने्ह आणण दंड 

 

 
णसंक पण अपलोड झालेले नािी  

 

उणिवेचा प्रकार  र्णिन्याने करायच्या कृिी   

I. न ोंदिीच्या िारखेच्या १० णदवर्ाोंपारू्न 

न ोंदिी पाकीर ल ड करण्यार्ाठी उशीर  

II. न ोंदिीच्या िारखेच्या २० णदवर्ाोंपारू्न 

न ोंदिी पाकीर ल ड करण्यार्ाठी उशीर  

णसंकपण अपलोड झालेले नािी: 

न ोंदिीच्या िारखेच्या ३० णदवर्ाोंपारू्न 

न ोंदिी पाकीर अपल ड करण्यार्ाठी उशीर 

झाल्यार् िे र्िाळ ि ईल 

I. र खलेली रक्कर् रू. २५ प्रिी न ोंदिी पाकीर  

II. र खलेली रक्कर् रू. ५० प्रिी न ोंदिी पाकीर  

III. र खलेली रक्कर् रू. ५० प्रिी न ोंदिी पाकीर णवणवध 

प्रकारचे णनयोंत्रि अोंर्लािआिलेआिे िरे् ५ णदवर्ाि 

अपल ड न केल्यार् नावन ोंदिी र् ठविे  
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जनसांख्यिक तु्रटी (डीइ) 

 
उणिवेचा प्रकार  र्णिन्याने करायच्या कृिी   

या डेरार्धील तु्ररी आिेि, िरे् 

की,छायाणचत्राचा वाईर दिास, र्ािणिकणलोंर् 

णकों वािन्मिारीखतु्ररीइ.  

र खलेली रक्कर् रू. २५ प्रिी पाकीर . र्णिनाभराच्या 

कयुर्ीलेरीव्हतु्ररी ोंर्ाठी  

I) ३0 केरे्र्र्ाठी - १८0 णदवर्ाोंर्ाठी पररचालकाोंचे 

णनलोंबन  

II) ५०केरे्र्र्ाठी– १ वषासर्ाठी पररचालकाोंचे णनलोंबन 

 
बायोमेणटर कतु्रटी III (बीई-III) 

 

उणिवेचा प्रकार  र्णिन्याने करायच्या कृिी   

ि र  र्ार्सदशसक ित्त्वानुर्ार नािी  

र खलेली रक्कर् रू. २५ प्रिी केर् पाकीर . 

र्णिनाभराच्या कयुर्ीलेरीव्ह बीइ IIIतु्ररी ोंर्ाठी  

 I) ३0 केरे्र्र्ाठी - १८0 णदवर्ाोंर्ाठी पररचालकाोंचे 

णनलोंबन  

(II) ५०केरे्र्र्ाठी– १ वषासर्ाठी पररचालकाोंचे णनलोंबन 

 
बायोमेणटर कतु्रटी I (बीई-I) 

 

उणिवेचा प्रकार  र्णिन्याने करायच्या कृिी   

 र्िाळ म्हिून पूिस ब राचा ठर्ा णकों वा पूिस 

बाहुली अय ग्य पद्धिीने रेकॉडस केली रे्ली.  

 बीई र्ेे  ि र ि ि र  

 वेर्ळ्या व्यक्तीचा अपवादात्मक ि र  

र खलेली रक्कर् रू. १००० प्रिी केर् पाकीर 

.  

र्णिनाभराच्या कयुर्ीलेरीव्ह बीइ Iतु्ररी ोंर्ाठी  

 I) एक णकों वा अनेककेरे्र्र्ाठी -१ वषासर्ाठी 

पररचालकाोंचे णनलोंबन 

(II) ५ णकों वा अणधककेरे्र्र्ाठी–५ वषासर्ाठी 

पररचालकाोंचे णनलोंबन 

1. िर कयुर्ीलेरीव्ह तु्ररी र् ििी >=१ 

अरे्ल िर कायदेशीर कारवाई करावी 

लारे्ल.  
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बाय रे्णरर क Error II (BE-II) 

 

उणिवेचा प्रकार  र्णिन्याने करायच्या कृिी   

 अपवादात्मक ि र ि ि र चा वाईर दिास  

 अपवादात्मक ि र ि अपवाद णदरू्न न येिे  

र खलेली रक्कर् रू. २५ प्रिी केर् पाकीर . 

र्णिनाभराच्या कयुर्ीलेरीव्ह बीइ IIतु्ररी ोंर्ाठी  

 I) ३0 केरे्र्र्ाठी - १८0 णदवर्ाोंर्ाठी 

पररचालकाोंचे णनलोंबन  

 
फोटोचा फोटो (पीओपी) 

 

उणिवेचा प्रकार  र्णिन्याने करायच्या कृिी   

िेव्हा ि र  अन्य ि र चा / अर्ानवी अर्ि    

र खलेली रक्कर् रू. १००० प्रिी केर् पाकीर .  

र्णिनाभराच्या कयुर्ीलेरीव्ह बीइ Iतु्ररी ोंर्ाठी  

 I) एक णकों वा अनेककेरे्र्र्ाठी - १ वषासर्ाठी 

पररचालकाोंचे णनलोंबन 

(II) ५ णकों वा अणधककेरे्र्र्ाठी– ५ वषासर्ाठी 

पररचालकाोंचे णनलोंबन िर कयुर्ीलेरीव्ह तु्ररी 

र् ििी >=१ अरे्ल िर कायदेशीर कारवाई करावी 

लारे्ल. 

 
बेकायदेशीर भाषा 

 

उणिवेचा प्रकार  र्णिन्याने करायच्या कृिी   

रणिवाश्ाोंच्यािनर्ाोंख्यिकाि बेकायदेशीर / 

वाईर भाषेचा वापर  

र खलेली रक्कर् रू. १००० प्रिी केर् पाकीर .  

र्णिनाभराच्या कयुर्ीलेरीव्ह बीइ Iतु्ररी ोंर्ाठी  

 I) एक णकों वा अनेककेरे्र्र्ाठी - १ वषासर्ाठी 

पररचालकाोंचे णनलोंबन 

(II) ५ णकों वा अणधककेरे्र्र्ाठी– ५ वषासर्ाठी 

पररचालकाोंचे णनलोंबन िर कयुर्ीलेरीव्ह तु्ररी 

र् ििी >=१ अरे्ल िर कायदेशीर कारवाई करावी 

लारे्ल. 
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नोदंणी संस्थापरफॉमगन्स 

 

उणिवेचा प्रकार  र्णिन्याने करायच्या कृिी   

न ोंदिी,युआयडीएआयच्याप्रणियेचे पालन 

आणिर्ार्सदशसक िते्व याोंर्ारिा दिास घरकाोंवर 

अवलोंबून प्रते्क न ोंदिी र्ोंस्थेचा परिॉर्सन्स रेर केला 

िाईल.  

िर परिॉर्सन्स रेर ९०% च्या खाली रे्ला िर 

इएला रेड झ न र्ेे  अर्ल्यार्ारखे वार्वले 

िाईल आणि िर परिॉर्सन्स रेर ८५% च्या 

खाली रे्ला िर र्ोंस्थेची न ोंदिीची कारे् 

णनलोंणबि केली िािील आणि त्ाोंचा इए क ड 

आणि र्र ३ वषाांर्ाठी काढून घेिला िाईल.  

 
परीक्षण 

 उणिवेचा प्रकार  र्णिन्याने करायच्या कृिी   

 

तै्रर्ाणर्क परिॉर्सन्सर्ेे  अणिररक्त चुका आणि 

उल्लोंघन णिथे परीक्षिार्ाठीच्या कालावधीर्ाठी 

र खलेली रक्कर् ५० % पुढे िाईल.  

र्ोंस्थेची न ोंदिीची कारे् णनलोंणबि केली िािील 

आणि त्ाोंचा इए क ड आणि र्र ३ वषाांर्ाठी 

काढून घेिला िाईल. 

णदलेल्या र्ार्सदशसक ित्वाोंचे क ित्ािी 

उेेशाणशवाय उल्लोंघन - 

युआयडीएआयरे्वाोंर्ाठी रणिवाश्ाोंना अणिररक्त 

पैरे् र्ार्िे / चुकीच्या र्ार्ासला 

लार्िेआणििपार्िीच्या वेळी णर्ळालेला 

अनणधकृि पीइर्ी चालविे 

रू. ५0,000 प्रते्क वेळेर्ाठीआणि१ वषासर्ाठी 

पररचालकाला काळ्या यादीि घालिे.  

णदलेल्या र्ार्सदशसक ित्वाोंचे क ित्ािी 

उेेशाणशवाय उल्लोंघन - 

युआयडीएआयच्यार्ॉफ्टवेअरशी लुडबुड करिे 

(पररचालक/पयसवेक्षक बाय रे्णरर कचे बायपार्) 

रू. १०0,000 प्रते्क वेळेर्ाठीआणि५ वषासर्ाठी 

पररचालकाला काळ्या यादीि घालिे. 

दिऐवितु्ररीडीओइ I  

 ख रादिऐवि 

 र्िाळदिऐवि 

र्णिनाभराच्या कयुर्ीलेरीव्ह डीओइ-Iतु्ररी ोंर्ाठी  

 I) एक णकों वा अनेककेरे्र्र्ाठी - १ वषासर्ाठी 

पररचालकाोंचे णनलोंबन 

(II) ५ णकों वा अणधककेरे्र्र्ाठी– ५ वषासर्ाठी 

पररचालकाोंचे णनलोंबन 

िर कयुर्ीलेरीव्ह तु्ररी र् ििी >=१ अरे्ल िर 

कायदेशीर कारवाई करावी लारे्ल. 
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 उणिवेचा प्रकार  र्णिन्याने करायच्या कृिी   

 

दिऐवितु्ररीडीओइII  

 अवैधदिऐवि 

 दिऐविाचा वाईर दिास  

 दिऐविािील डेरार्ेे  ििावि  

 दिऐविाच्या नावािििावि 

र्णिनाभराच्या कयुर्ीलेरीव्ह डीओइ II  

तु्ररी ोंर्ाठी  

 I) ३0 केरे्र्र्ाठी - १८0 णदवर्ाोंर्ाठी 

पररचालकाोंचे णनलोंबन  

 (II) ५०केरे्र्र्ाठी– १ वषासर्ाठी पररचालकाोंचे 

णनलोंबन 

दिऐवितु्ररी ोंर्ाठी णवत्तीय प्रणिबोंधक (I, II आणि 

III) 

डीओइतु्ररी I आणि II िनर्ाोंख्यिक तु्ररी र्र्िली 

िाईल आणिर्णिनाभरार्ाठी चुकलेल्या 

पाणकराोंच्या एकूि र्ोंिेच्या णवरुद्ध िपार्लेल्या 

पाणकराोंच्या एकूि र्ोंिेच्या डीइ % र्ेे  र् िले 

िाईल आणि िे र्र्ान एकूि उत्पन्नाच्या त्ाच % 

र्ेे  त्ा र्णिन्याच्या पैशाि येईल आणि डीइ 

तु्ररीर्धून कापले िाईल.  

 
* एकूि णवत्तीय प्रणिबोंधकाला कॅणपोंर्: प्रते्क र्णिन्याच्या पेर्ेंर र्ायकलर्धून एकूि उत्पन्नाच्या @ 

५0% कॅप केले िािील.  

पररचालकाणवरुद्धच्या कृती 

तु्ररीचा प्रकार  विसन 

 िनर्ाोंख्यिक तु्ररी 

 बाय रे्णरर कतु्ररी 

 छायाणचत्राचे छायाणचत्र (पीओपी) 

 रणिवाश्ाोंच्यािनर्ाोंख्यिकाि बेकायदेशीर / वाईर भाषेचा 

वापर 

 ख रापीओआय/पीओए वापरून न ोंदिी, ख री कन्सेंर पाविी 

ियार करिे / युआयडीएआयर्ॉफ्टवेअरर्ेे  बदल करून 

केलेली न ोंदिी  

 केलेल्या तु्ररीच्या प्रकारानुर्ार पररचालक/पयसवेक्षकाला ६ 

र्णिने िे ५ वषाांपयांि बॅ्लकणलस्ट् केले िाईल.  

 य ग्य कायदेशीर कारवाई केली िाईल. 
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पाठ९: ग्रािकाोंचे र्र्ाधान वाढवण्यार्ाठी िरे्च लबाडी आणि भ्रष्टाचार राळण्यार्ाठीन ोंदिी 
कर्सचारीवर्ासर्ाठी र्ार्सदशसक िते्व 
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पाठ९: ग्रािकाोंचे र्र्ाधान वाढवण्यार्ाठी िरे्च लबाडी आणि भ्रष्टाचार राळण्यार्ाठी न ोंदिी कर्सचारीवर्ासर्ाठी र्ार्सदशसक िते्व 

***िर अणधकारयाोंकडून आधारन ोंदिीआणिअद्ययिन ि ि अर्िाना िुम्हाला णनयर् आणि ध रिे पाळण्याि क ििीिी र्िलि णदर्ली िर 

लरे्च र्ोंबोंणधि अणधकारयाोंना ररप रस करा. 

णवचलन ररप रस करण्यार्ाठी णदलेला िर् पाळा: 

    

पररचालक पयसवेक्षक  इए (न डल अणधकारी) आरओ (र्ोंबोंणधि) 

नरु्नाएस्कलेशन रॅ्णररक्स(प्रते्क कें द्रावर दाखविे आवश्क आिे) 

 

*** णडफ्रन्ट्ली - एब्ल्ल्डरणिवार्ी आणि वय वृद्धाोंना पररचालकाने र्ित्त्व द्यावे. 

वयोवृद्धांच्या पररख्यस्थतीत  
णडफ्रन्टली - एब्ल्डरणिवासी णकंवा बायोमेणटर कअपवादांच्या 

पररख्यस्थतीत: 

पररचालकाने र्र्ळे बाय रे्णरर क म्हििे १० ब राोंचे ठरे्, २ बाहुल्या 

आणिछायाणचत्रकॅप्चरकरा. िर 

बाय रे्णरर कउपकरिवय वृद्धाोंचेबाय रे्णरर क घेऊ शकला नािी िर 

पररचालकाने फोसगकॅप्चर पयासय णनवडावा.  

पररचालकाने ि  णवणशष्ट अपवाद र्ॉफ्टवेअरर्ेे  र्ाकस  करावा आणि 

अन्य र्र्ळे बाय रे्णरर ककॅप्चर करावेि. पररचालकाने अपवाद 

स्पष्टपिे णदरे्ल अशाप्रकारेअपवादात्मकछायाणचत्रकॅप्चरकरावे 

 

 

कें द्राचापत्ता : 

इएचेनावआसणकोड : 

पररचालकनावआसणिोंपकट  क्रमाोंक : 

पर्टवेक्षक नावआसणिोंपकट  क्रमाोंक : 

इए (नोडल असिकारी) नावआसणिोंपकट  क्रमाोंक : 

रसिस्टरार (नोडल असिकारी) नावआसणिोंपकट  क्रमाोंक : 

िोंपकट  क्रमाोंकर्क्रार िेल, रु्आर्डीएआर्, आरओ    : 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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िबाबदारी 
 िे करा  िे करू नका  

ग्रािकाोंचे र्र्ाधान वाढवण्यार्ाठी 

न ोंदिी र्ोंस्था  पररचालक/पयसवेक्षकऑन-ब णडांर्र्ाठी र्ानक 

प्रणियेची खात्री करा: पररचालक/पयसवेक्षकाोंची 

न ोंदिी, पररचालक/पयसवेक्षकाोंना प्रणशक्षि देऊन 

प्रर्ाणिि करा, इएअॅडणर्न प रसलर्ेे पररचालकाची 

न ोंदिी करून रु्रू करा.  

 उपकरिणविेिे /युआयडीएआयणवभार्ीय कायासलय 

याोंच्या र्दिीने उपकरि-से्पणर्णिकप्रणशक्षिाचा 

र्र्ावेश करूनपररचालकाोंच्या य ग्य प्रणशक्षिाची 

खात्री द्या.  

 पररचालकाकडून दिेदार डेरा रेकॉडस करण्यार्ात्ठी 

य ग्य णर्री ोंर् करा.  

 र्दी आणि वेळ व्यवस्थापन आणि ग्रािकाोंच्या र्र्स्या 

र् डविे याोंची खात्री देऊन ‘र्दि कक्ष’ रे्र अप 

करा.  

 प्रते्क न ोंदिी कें द्रावर एक लॅपरॉपबॅक-अप उपलब्ध 

करा 

 न ोंदिीपूवस डेरा र् ळा करून स्वि करा आणि 

कें द्रावर न ोंदिी वेळ राका.  

 केवळ युआयडीएआयने र्ोंिूर 

केलेलीबाय रे्णरर कउपकरिे ठेवा.न ोंदिी कें द्राोंवर 

न ोंदिीर्ाठी लार्िारी र्र्ळी उपकरिे उपलब्ध 

अर्ल्याची खात्री करा.  

 प्रते्क न ोंदिीच्या शेवरीपयसवेक्षक  /पररचालक 

याोंच्या ब राोंचे ठरे् घेिे णकिी र्ित्त्वाचे आिे, िे त्ाोंना 

र्र्िवा.  

 न ोंदिीकें द्रावर रेर काडस णचकरवले आिे. 

 वेर्वेर्ळ्या पररचालकआयडी ोंच्या 

र्रू्िार्ाठी एकच पार्वडस वापरा 

 क ित्ािी द न पररचालकाोंकडे 

र्र्ान पररचालक आयडी(युिर 

क ड) नर्ावा.  

 ऑन-ब णडांर्च्या वेळी पररचालक / 

पयसवेक्षकाच्या बाय रे्णररक्सचे ि र्स 

कॅप्चर थाोंबवा 

 प्रर्ाणिि नर्लेला 

पररचालक/पयसवेक्षक नेर्ला िाऊ 

नये 

 न ोंदिीस्थानकाोंवर िैनाि केलेल्या 

उपकरिाोंच्या दिासवर िडि ड करू 

नका.  
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इएकर्सचारीवर्स- 

पररचालक/पयसवेक्षक 

 न ोंदिी स्थानकाची य ग्य लेआऊर,िरे् की रेबलाची 

उोंची, उपकरिाोंची िार्ा, रणिवार्ी िरे्च 

पररचालकाची िार्ा, णदवे आणि पाोंढरया पाविकसभूर्ीची 

िार्ा आणि य ग्यिा.  

 रणिवाश्ाोंना न ोंदिी रु्रू ि ण्यापूवी आणि रु्रू 

अर्िाना न ोंदिी प्रणिया िपशीलवार र्ाोंर्ि 

रणिवाश्ाोंना आरार्दायक करा आणि डेराकॅप्चर रु्रू 

करा.  

 रणिवाश्ाला वाचिा येि नरे्ल िर त्ाला वाचून 

दाखवा. नावाचे से्पणलोंग्स, णलोंर्, पत्ता, नात्ाचे िपशील 

य ग्य अर्ल्याची खात्री करा.  

 न ोंदिीदरम्यान र्ोंयर् राखा आणिरणिवाश्ाोंशी नीर 

वार्ा.  

 रणिवाश्ाोंचा भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक प्रिालीि भरल्याची 

खात्री करा.  

 न ोंदिी/अद्ययिनाि इरे्ल आयडीचे र्ित्त्व 

रणिवाश्ाोंना कळल्याची खात्री करा 

 नकार कर्ी करण्यार्ाठी नवीन न ोंदिीआधी 

पररचालकाोंनी “शोधाआधारसुणवधा- 

अॅडवान्ससचग”वापरावा.  

 आधारिनरेशन / अपडेशनर्ाठीचा कालावधी 

म्हििेच, ९० णदवर्ाोंपयांि अर्ल्याचे रणिवाश्ाोंना 

कळवा.  

 युआयडीएआयकडून आधार िनरेशन एर्एर्एर् 

आल्यानोंिर रणिवाश्ाोंना इ- आधार डाऊनल ड 

करायला र्ाोंर्ा.  

 रणिवाश्ाोंना आधार िनरेशन िर्ाोंक न णर्ळाल्यार् 

णकों वा ९० णदवर्ानोंिर आधार डाऊनल डर्ाठी 

उपलब्ध नर्ल्यार्१९४७ वर ि न करायला 

णकों वाhelp@uidai.gov.inवर इरे्ल करायला 

र्ाोंर्ा.  

 रणिवाश्ाोंना आरार्दायी करा आणि न ोंदिीदरम्यान 

रणिवाश्ाोंची स्क्रीन रु्रु अर्ल्याची खात्री करून 

रणिवाश्ाोंना राकण्याि येि अर्लेला डेरा य ग्य 

अर्ल्याचे िपार्ायला र्ाोंर्ा.  

 वय वृद्ध, णदव्योंर् आणि र्भासर ख्यस्त्रयाोंना र्ित्त्व द्या.  

 क ित्ािी 

प्रकारच्याआधारअद्ययिनार्ाठी 

ठरलेले शुल्क र् डल्यार् अन्य 

क ििेिी पैरे् घेऊ नका.  

 बाय रे्णरर कs अपवाद आणि ब राोंच्या 

ठशाोंच्या वाईर दिासच्या बाबिीि 

क ित्ाच रणिवाश्ाला न ोंदिीर्ाठी 

नकार देऊ नका  

 रणिवाश्ाोंशी कठ रपिे ब लू नका 

 रणिवाश्ाोंच्या आधीच्या न ोंदिीचा 

से्ट्रर् िपार्ल्याणशवाय रणिवाश्ाोंची 

पुन्हा न ोंदिी करू नका. 

 रणिवाश्ाोंनी डेरा न णदलेल्या णठकािी 

एन/ए, एनए णलहू नका 
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 िुम्ही स्विःहून न ोंदिी अिासि क ििािी बदल करू 

नका. िरी रणिवाश्ाने अिासि छ रे बदल करायला 

र्ाोंणर्िले िरी पररचालकाने िे र्त्ापनकत्ासच्या 

दृष्टीर् येऊ द्यावे. यापुढे अिासवर,अशा पररख्यस्थिीि 

पररचालकाने नम्रपिे रणिवाश्ाला र्त्ापनकत्ासकडे 

िायला र्ाोंरू्न बदल करून र्त्ापनकत्ासची स्वाक्षरी 

घ्यायला र्ाोंर्ावी.  

िबाबदारी 

 िे करा  िे करू नका 

लबाडीआणणभ्रष्टाचार टाळण्यासाठी 

इएकर्सचारीवर्स- 

पररचालक/पयसवेक्षक 

 आधारग्रािकाि िुर्चा स्विःचा पररचालकआयडी 

राकून लॉर्इन कराआणिआर्न र् डिाना लॉर् 

आऊर करा िेिेकरून क िीिी िुर्ची लॉर्इन णवड  

वापरू शकिार नािी  

 िुर्चा लॉर्इनपार्वडस र्िि बदला 

 अणधकारयाोंनी नरू्द केल्याप्रर्ािे र्ानक ऑपरेणरोंर् 

प्रणिया पाळा. णवणिि वापरा  पीओआय/पीओए only 

 अन्य इए कर्सचारीवर्ासकडून लबाडी झाल्यार् लरे्च 

अणधकारयाोंना कळवा.  

 युआयडीएआयर्ार्सदशसक ित्त्वाोंनुर्ारन ोंदिीडेरा 

भरून,बॅक-अप घेऊन र्ाठवा.  

 पररश्रर्ानोंिर र्र्ळ्याबाय रे्णरर कअपवादािून र्ाईन 

ऑि करा.  

 क ित्ािीन ोंदिी/अद्ययिनाला रु्रुवाि करण्यापूवी 

प्रते्क णदवशी र्र्ळ्या न ोंदिी योंत्राोंचे िीपीएर् 

क ऑडीनेर्र् कॅप्चर केले अर्ल्याची खात्री करा.  

 

 

 

 न ोंदिीग्रािक/योंत्राि लुडबुड करू 

नका 

 रणिवाश्ाची न ोंदिी करण्यार्ाठी 

छायाणचत्राचा ि र  घ्या, देवाचा घ्या 

(देव), विू, प्रािी / िे र्र्ळे 

रणिवाश्ाोंच्या ि र च्या णठकािी घ्या 

आणि रणिवार्ीिनर्ाोंख्यिक 

र्ाणििीच्या वेळी बेकायदेशीर भाषा 

वापरा.  

 बाय रे्णरर क घेिे राळण्यार्ाठी 

प्रशढाची लिान रू्ल म्हिून न ोंदिी 

करा णकों वा५ वषासखालील रु्लाची प्रशढ 

म्हिून न ोंदिी करा 

 केवळ न ोंदिीच्या कार्ार्ाठी रु्लाचे 

पालक णकों वा र्ोंरक्षक म्हिून वार्ा.  

 न ोंदिीलापुष्टी देण्यार्ाठी 

अय ग्यदिऐवििरे् की 

वृत्तपत्राचीसॅ्कन कॉपी अपल ड करा 

 रणिवाश्ाच्या आधारर्ाठी िुर्चा 

भ्रर्िध्वनी िर्ाोंकआणिइरे्ल 

आयडीवापरा.  

 न ोंदिीच्या वेळी रणिवाश्ाोंचे 

बाय रे्णररक्स णर्क्स करा. 

 अन्य क ित्ािी पररचालकाकडून 

न ोंदिी झाल्याची स्वाक्षरी घ्या.  

 रू्ळ पीओआय/पीओए र् डून  
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छायाप्रि, सॅ्कन केलेला 

दिऐविणकों वा 

क ििािीदिऐविअिसघ्या.  

 रणिवाश्ाोंच्या पीओआय/पीओएची 

प्रि ठेवा   (िाडसकॉपी 

णकों वाणवद्युिअिस) 

 

 

आधारपुनप्रागप्तीप्रणक्रया 

 

 आधारपुनप्रागप्तीची कारणे : 

– रणिवार्ी त्ाोंचे आधार णलोंक आणि णर्ड करण्याच्या घाईि अर्िील  

– ९0 णदवर्ानोंिरिी पत्र त्ाच्या णठकािी प चले नािी  

– रणिवाश्ाोंनी त्ाोंची इआयडी / युआयडी पाविी िरवली आिे 

 आधारजनरेशन: र्ार्ान्यिः, न ोंदिी र्ोंस्थेकडून युआयडीएआयकडून न ोंदिी पाणकराच्या पाविीच्या णदवर्ापारू्न िािीि िाि ९० 

णदवर् लार्िाि आणि र्र्ळ्या र्त्ापनप्रणिया पार् करण्यावर िे अवलोंबून आिे.  

 आधार पोचवणे: र्ार्ान्यिः,युआयडीएआयच्या र्ीआयडीआरकडून  न ोंदिी पाणकराच्या पाविीच्या णदवर्ापारू्न पत्त्यावर 

प चण्यार्ाठी  िािीि िाि ९० णदवर् लार्िाि.  

 मोड ऑफ णडणलव्हरी: भारत पोस्ट्मधून सर्ळ्या पत्त्यावर पाठवले,युआयडीएआयर्ोंकेिस्थळावरून डाऊनल ड केले णकों वा 

न ोंदिीकृि भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक वापरून एर्-आधार डाऊनल ड केले. 

 पत्रांचा से्ट्टस: कािी पते्र प्रवार्ाि िरवली िर कािी रणिवाश्ाोंनी घर बदलेले आिे.  
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केवळनोदंणीआयडी (इआयडी) उपलब्ध आिे 

 

 रणिवाश्ाोंनी भेर द्यावी :https://eaadhaar.uidai.gov.in/ 

 इआयडी िर्ाोंक राका,ओरीपी णर्ळवण्यार्ाठीन ोंदिीकृिभ्रर्िध्वनी िर्ाोंकराका आणि 

आधारच्या पत्राची पीडीएि (इ-आधार) डाऊनल ड करा. 

 रणिवाश्ाने ५१९६९ वर एर्एर्एर् करा, णलिा: 

 UID STATUS <१४-digit EID >णकों वा 

 UID STATUS <२८-digit EID > 

 रणिवाश्ाोंना त्ाच्या / णिच्या िर्ाोंकावर 

https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-noइथे भेर देऊन 

आधार णर्ळू शकि .  

 इआयडी िर्ाोंक, न ोंदिीकृिभ्रर्िध्वनी िर्ाोंकआणिओरीपी याोंची आवश्किा 

आिे. 

 अणधकारयाोंनी ठरवलेल्या णकों र्िीि कायर्न ोंदिीकें द्रावरून (पीइर्ी) रणिवाश्ाोंना त्ाोंचे 

इ-आधार  णप्रोंर करून णर्ळू शकेल  

 रणिवार्ी१९४७ वर र्ोंपकस  करू शकिाि.  

 रणिवार्ी help@uidai.gov.inवर इरे्लिी करू शकिाि.  

 

युआयडी / आधारओळखीचे पण लेट्टर र्िाळ / अनुपलब्ध आिे 

 

 रणिवार्ीhttps://eaadhaar.uidai.gov.in/भेर देऊ शकिाि 

 आधार राका 

 ओरीपी णर्ळवण्यार्ाठी न ोंदिी केलेला भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक द्या.   

 आधारच्यापत्राचीपीडीएि (इ-आधार) डाऊनल डकरा. 

 रणिवार्ी५१९६९ वर एर्एर्एर् कराआणिणलिा: 

 UID Eआधार<आधार><इरे्ल आयडी>< PIN code > 
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र्िाळइआयडीआणण/णकंवायुआयडी / आधार 

 

 रणिवार्ीhttps://resident.uidai.gov.in/find-uid-eidभेर देऊ शकिाि 

 नाव इोंग्रिी भाषेि द्या 

 न ोंदिीच्या वेळी राकलेला न ोंदिी केलेला भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक णकों वाइरे्ल 

आयडीद्या 

 न ोंदिी केलेल्याभ्रर्िध्वनी िर्ाोंक/ इरे्ल आयडीवर आधार णकों वा इआयडी 

से्ट्रर् णर्ळवण्यार्ाठी ओरीपीयेईल.  

 रणिवार्ी१९४७ वर र्ोंपकस  करू शकिाि.  

 रणिवार्ीhelp@uidai.gov.inवर इरे्लिी करू शकिाि  

 आधारकायर्न ोंदिीकें द्राोंना भेर द्या.  

 पररचालकाला “अॅडव्हाोंर्र्चस ”वापरायला र्ाोंर्ा. 

 िुर्चे न ोंदिीिपशील श धण्यार्ाठी पररचालकाला िनर्ाोंख्यिक र्ाणििी 

पुरवा.  

 रणिवार्ीिवळच्या युआयडीएआयच्या णवभार्ीय कायासलयाला(आरओ) भेर देऊ 

शकिाि.  

 प्रते्क आर ओ र्ेे  कािी र्दिकक्ष आिेि.  

 रणिवाश्ाोंना र्दि करायला अणधकारयाोंना आनोंद अरे्ल.  

ई-आधार 

 आधार डाऊनल ड करण्यार्ाठी रणिवार्ी https://eaadhaar.uidai.gov.in/या 

संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतो 

 िे र्ोंकेिशब्द र्ोंरणक्षि PDFिाईलर्ेे  उपलब्ध अरे्ल  

 वरीलपैकी क ििीिी एक पद्धि वापरुन रणिवार्ी आधाराची एलेक्ट्र  णनक प्रि डाऊनल ड करू 

शकि  
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आधार पुनरु्सद्रि आदेश  

 रणिवाश्ाचा भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक न ोंदला नर्ण्याच्या प्रकरिाि ‘र्ाझा भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक न ोंदलेला नािी’ या चशकरीि खूि करा. नोंिर न ोंदिीकृि 

नर्लेला भ्रर्िध्वनी िर्ाोंक OTPणर्ळवण्यार्ाठी प्रणवष्ट करा. 

 नोंिर,‘Send OTP’णकों वा ‘Enter OTP’ वर ख्यिक करा 

 णर्ळालेला रु्रक्षा र्ोंकेिशब्द प्रणवष्ट करा 

 आधार िर्ाोंक/आभार्ी ओळख िर्ाोंक/ EIDप्रणवष्ट करा 

 रणिवासी https://eaadhaar.uidai.gov.in/संकेतस्थळाला भेट देऊन  

 रू्ळ आधार पत्र णर्ळाले नर्ल्यार् णकों वा रू्ळ आधार पत्र िरवल्यार्/र्िाळ झाल्यार् 

रणिवार्ी णिचे/त्ाचे आधार पुनरु्सणद्रि करण्यार्ाठी णवनोंिी करू शकिाि.  

 आधार पुनरु्सद्रि आदेश िी UIDAIद्वारा प्रदान केलेली रु्णवधा आिे.  
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प्रकरि १० : पररणशष्ट  
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पाठ१0: पररणशष्ट (एर्) 
 

 

 

पररणशष्ट अ – आधार कायदा 
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पररणशष्ट ब – आचारर्ोंणििा  
1.  रे्वा प्रदात्ाोंनीरणिवाश्ाोंच्या आवडी िपण्याचा प्रयत्न करावा.  

2. रे्वा प्रदात्ाोंनीआधारन ोंदिीआणिरणिवाश्ाोंच्या अद्ययिनािनैणिकिा, र्च री, र् ठेपि आणि प्रार्ाणिकपिाचा उच्च दिास र्िि 

र्ाोंभाळावा.  

3. रे्वा प्रदात्ाोंनी त्ाोंच्या ित्पर, नैणिक आणि व्यावर्ाणयक कायासच्या िबाबदारया र्िि पूिस कराव्याि.    

4. रे्वा प्रदात्ाोंनीप्रते्क वेळी पररश्रर् घ्यावेि, य ग्य काळिीची खात्री द्यावी आणि स्विोंत्र व्यावर्ाणयक न्याय करावा.  

5.  रे्वा प्रदात्ाोंनीउघडपिे क िालािी ब लिाना णकों वा णलणिण्यािून,प्रत्क्षपिे णकों वा अप्रत्क्षपिे ब लू नये, रणिवाश्ाोंबेल क ििीिी 

खार्र्ी र्ाणििी िी त्ाोंच्या र्ाणििीि आली आिे, णिथे कायद्याच्या र्िाय्याने िे उघड करिे र्रिेचे आिे णकों वा पणिल्याोंदा ि र्सर्ेे  

अर्िाना त्ा वेळेला क ित्ािी अन्य कायद्याने िे उघड करिे िरुरी आिे.  

6. रे्वा प्रदात्ाोंनीक ित्ािी चुकीच्या कृिी ोंर्ेे  अडकू नये. 

7. रे्वा प्रदात्ाोंनीरणिवाश्ाोंच्या ििारी रु्क्त ि ऊन य ग्य प्रकारे त्ा र् डवल्या िाि अर्ल्याची खात्री करावी.  

8. रे्वा प्रदात्ाोंनीचुकीचे दाखवले िाऊ नये यार्ाठी रे्िनि घ्यावी आणिरणिवाश्ाोंनी पुरवलेली र्ाणििी चुकीची नर्ल्याची खात्री करावी.  

9. रे्वा प्रदात्ाोंनीणिथे आवश्क आिेि णिथे आणि वेळेनुर्ार कायद्याची ध रिे आणि र्रकारने बनवलेले णनयर्, ध रिे िरे्च अणधकारी 

याोंचे णनयर् पाळावेि.  

10. रे्वा प्रदात्ाोंनीक ित्ािीदिऐविाि, न ोंदीि, पेपरर्ेे  णकों वा अणधकारयाोंना णदलेल्या र्ाणििीि ख री णवधाने णकों वा क ििेिी र्त् लपवू 

नये.  

11. रे्वा प्रदात्ाोंनीअणधकारयाोंना त्ाोंच्याणवरुद्ध क ित्ािी र्रेररयल ब्रीच णकों वा क ििािी कायदा, णनयर्, ध रिे आणि अणधकारयाोंचे 

डायरेक्शन्स णकों वा क ित्ािी रेगु्यलेररी बॉडीचे पालन न केल्याबेल क ित्ािी कृिी, कायदेशीर कारवाई, इ.बेल लरे्च कळवले 

रे्ल्याची खात्री करावी.  

12.  रे्वा प्रदात्ाोंनीत्ाोंच्या र्ोंस्थाोंच्या िरे्च  न ोंदिीआणिअद्ययिनरे्वाोंशी र्ोंबोंणधि त्ाोंच्या कर्सचारयाोंच्या आचाराच्या ओणर्शनच्या 

कायद्यार्ाठी िबाबदार अर्ावे. 

13.  रे्वा प्रदात्ाोंकडे रणिवाश्ाोंना य ग्य, झरकन आणि उत्तर् रे्वा देण्यार्ाठी य ग्य प्रणशणक्षि कर्सचारीवर्स अर्ायला िवा.  

14.  रे्वा प्रदात्ाोंनीअोंिर्सि काये करण्यार्ाठी िरे्च आपापली कारे् करण्यार्ाठी त्ाच्या र्ोंस्था, कर्सचारी आणि अणधकारी याोंच्या य ग्य 

आचाराची र्ानके ले डाऊन करण्यार्ाठी त्ाोंची स्विःची अोंिर्सि आचारर्ोंणििा प्रस्थाणपि करावी. अशी आचारर्ोंणििा व्यवर्ाणयक यश 

आणि र्ानके,र्च री, र् पनीयिा,विुणनष्ठिा आणि आवडीवरून ि िारे वाद राळण्यार्ाठी िपण्यार्ाठी वाढू शकिे.   

15.  रे्वा प्रदात्ाोंनीन ोंदिीआणिअद्ययिनडेराच्या अचूकिेची खात्री देण्यार्ाठी रे्कर – चेकर र्ोंकल्पना पाळावी. 

16. रे्वा प्रदात्ाोंनीन ोंदिीआणिअद्ययिनाच्या प्रणियेच्या स्वाथी आणि ख ट्या कृिी ोंर्ेे  अडकू नये. 

17.  रे्वा प्रदात्ाोंनीया कार्ार्ाठी नरू्द केलेल्या अणधकारयाोंची ध रिे आणि प्रणियाोंनुर्ार रणिवाश्ाोंकडून र् ळा केल्या रे्लेल्या डेराचे 

(िनर्ाोंख्यिक /बाय रे्णरर क) र्ोंरक्षि आणि रु्रक्षा याोंची खात्री द्यावी.  

18.  रे्वा प्रदात्ाोंनीअणधकारयाोंचा न ोंदिी र्ोंस्था,पररचालक, पयसवेक्षक याोंचेणनलोंबन / काढून राकिे / णडर््एमे्पनलर्ेंरयाबाबिचा णनिसय णिथे 

र्रि अरे्ल णिथे लारू् करावा.  

19.  रे्वा प्रदात्ाोंनीअणधकारयाोंनी नरू्द केलेली डेराके्षते्र, डेरार्त्ापनआणिबाय रे्णरर कके्षते्रयाोंच्यार्ाठी र्ानकाोंचे पालन करावे. 
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20.  णिथे र्रि अरे्ल णिथे, रे्वा प्रदात्ाोंनीकेवळ िी उपकरिे आणिआयरीप्रिालीवापरावीि ज्याोंचे से्पणर्णिकेशन अणधकारयाोंनी र्ोंिूर केले 

आिे.  

21. रे्वा प्रदात्ाोंनीन ोंदी ठेवण्यार्ाठी आणि व्यवस्थापनार्ाठी अणधकारयाोंनी नरू्द केलेले प्र र कॉल्स पाळावेि.  

22. रे्वा प्रदात्ाोंनी र् ळा केलेल्या डेराच्या विनार्ाठी अणधकारयाोंनी नरू्द केलेल्या प्रणिया आणि प्रिाली पाळाव्याि.  

23.  रे्वा प्रदात्ाोंनीअणधकारयाोंनी नरू्द केलेली र् पनीयिा, वैयख्यक्तकिा आणि रु्रक्षा प्र र कॉल्स पाळावेि.  

24. रे्वा प्रदात्ाोंनीर्ोंदेश पाठवून, र्ोंभाषि करिे, आधार प्रकल्पाचा कों रेंर आणि इों रेन्ट् यार्ाठी अणधकारयाोंनी नरू्द केलेले प्र र कॉल्स 

पाळावेि. आधारचा ल र् , बँ्रडचे नाव या अणधकारयाोंची र्ालर्त्ता अर्ल्याने, अणधकारी अणधकृि ल र् , बँ्रडचे नाव, बँ्रडचे णडझाईन आणि 

अन्य र्ोंभाषि िरे्च िार्रूकिा र्ाणित् याोंच्या वापराची पद्धि आणि र्यासदा नरू्द करिील.  

25.  रे्वा प्रदात्ाोंनीआधार प्रणियेच्या अोंर्लबिाविीर्ाठी  अणधकारयाोंनी नरू्द केलेले प्र र कॉल्स, प्रणिया आणि र्ानके पाळावीि.  

26.  रे्वा प्रदात्ाोंनी अणधकारयाोंनी नरू्द केल्यानुर्ार न ोंदिीचे कालानुरूप ररप र्सर् त्ा प्रकार आणि पद्धिीि अणधकारयाोंना द्यावे. 

27.  रे्वा प्रदात्ाोंनीअणधकारयाोंनी णवनोंिी केल्याप्रर्ािे आधार प्रणियेची वेळेनुर्ार र्र्ळी र्ाणििी त्ाोंना पुरवावी.  

पररणशष्ट च – नावन ोंदिी कें द्र (िपार्रू्ची) 
 

रणिस्ट्र ार: _______________________________________________________ 

न ोंदिी र्ोंस्था: ______________________________________________ 

न ोंदिीकें द्रणठकाि:  र्ोंपूिसपत्ता_____________________ 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

न ोंदिीस्थानकाचे क ड्र्:  र्र्ळी स्थानके_______________________ 

_________________________________________________________ 

न ोंदिी र्ोंस्थापयसवेक्षक नाव: ___________________________ 

 

अनुिर्ाों

क 
िपार्िीचे रु्ेे 

नावन ोंदिी 

प्रणिणनधी 

पयसवेक्षक 

अणनवायस आवश्किा 

A Station  

A.1 कृपया UIDAI.कडून नणवनिर् िपशील िपारू्न घ्या.िैवर्ानकीय आणि इिर उपकरिे लावण्यार्ाठी यू एर् बी कें द्र 

अर्िारा लॅपरॉप/डेस्करॉप. (नेिेर्ी techsupport@uidai.gov.inकडून नणवनिर् आवश्किा िपारू्न घ्या) 
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ई रे् एर् पी ३.३.४.२ आवृत्तीर्ाठी  

 ३.२Ghzबेर् णफ्रक्वें र्ी क्वाड क अर णकों वा उच्च (डेस्करॉप) णकों वा १.९ Ghzबेर् णफ्रक्वें र्ी क्वाड क अर णकों वा उच्च 

*(लॅपरॉप)४िीबीणकों वािािरॅर्५०० िीबी िाडसणडस्क  

 र्र्णपसि यू एर् बी २.० कें द्र (णकर्ान ५ कें द्र आवश्क  

रीप: (Windows Vista/क ििीिी ६४ णबर ऑपरेणरोंर् णर्स्ट्ीर् र्र्णथसि नािी) 

 

A.2 युआयडीएआयर्ॉफ्टवेअरइन्स्टॉल, िपार्िी केलेले , कन्फीग्यडसआणिइन्स्टॉलेशन िरे्च कन्फीग्यरेशन 

रॅ्नु्यअलनुर्ार र्ीआयडीआरर् बि न ोंदिी झालेले आिे. र्र्ळ्या न ोंदिीकृि लॅपरॉप्सच्या ररलीिच्या एक 

र्णिन्याि नवीन विसनइन्स्टॉलकेले िाऊ शकेल. वीडीएर् इन्स्टॉलकेलेले अरू्न उपकरिाच्या रे्वा कायसरि 

आिेि.  

  

A.3 बाहुली कॅप्चरकरिारे उपकरिउपलब्ध ( रे्क आणि र्ॉडेल रेकॉडस)   

A.4 ब राोंचे ठरे् कॅप्चरकरिारे उपकरिउपलब्ध ( रे्क आणि र्ॉडेल रेकॉडस)   

A.5 णडणिरलकॅरे्रा (रे्क आणि र्ॉडेल रेकॉडस) युआयडीएआयच्या णनदेशाोंना कन्फर्स केले पाणििे.   

A.6 पाोंढरी बॅकग्राउोंड स्क्रीन, प्रणिणबोंब न पडिारी, ओपेक, ३ िू रुों द आणि सँ्ट्डर्ि, छायाणचत्र काढण्यार्ाठी 

उपलब्ध  

  

A.7 रणिवाश्ाोंनी त्ाोंचा डेरा िपार्ावा म्हिून िािीचा र्ॉणनरर (१५-१६" १0२४x७६८ रेझ लु्यशनर्ि )   

A.8 न ोंदिीर्ाठी आवश्क अर्िारया र्र्ळ्या उपकरिाोंनी युआयडीएआयच्या णनदेशाोंना पुष्टी द्यायला िवी   

A.9 प्रते्क स्थानकावर उपकरिाोंचे वणकां र् िपार्िे    

A.10 डेरारर ाशफरर्ाठी रे्र्री ख्यस्ट्क (४ GB पेनडर ाईव्ह१र्ेंरर/णदवर्म्हििेच ~५स्थानकाोंर्ाठी पुरेर्ान ोंदिीकेद्राि 

२० णदवर्ाोंचा र्ाठा अर्ायला िवा) 

  

A.11 णप्रोंरर ( ए४लेझरणप्रोंरर; चाोंर्ल्या दिासचा पाविीर्ि ि र  णप्रोंर करायला िवा )   

A.12 णप्रोंररकार्द( ५ स्थानकाोंर्ाठी १० णदवर्ाोंर्ाठी र्ाठा ~ २0 रीम्स)   

A.13 अँरीवायरर् / अँरीस्पायवेअर िपार्िी   

A.14 स्थाणनक प्रर्ािीकरिार्ाठी आधार िायोंरशी र्ोंलि केलेले र्वस योंत्रचालक आणि पयसवेक्षक   

A.15 एनर लर्ेंर िायोंरर्ाठी डारा काडस/इोंररनेर र्ोंपकस . िायोंर र्र्िर्ि प्रते्क ५ णदवर्ाोंनोंिर आवश्क.   
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A.16 स्थाणनक प्रर्ािीकरिार्ाठी आधार ग्रािकाि ब डस केलेले र्र्ळेपररचालक, पयसवेक्षकआणिपररचयकिे   

A.17 रणिस्ट्र ार्सर्ाठी न ोंदिीपूवस डेरा, िर वापरल्यार्, लॅपरॉपवर इम्प रसर्ाठी उपलब्ध आिे.   

A.18 िररणिस्ट्र ारकडे कॅप्चर करण्यार्ाठी अणिररक्त के्षते्र अर्िील, िरकेवायआर +र्ॉफ्टवेअरकेवायआर कॅप्चर+ 

के्षते्रकन्फीर्र ि ऊन िपार्ली रे्ली आिेि. 

  

A.19 ओले करण्यार्ाठी स्पोंि आणि िािाने स्वि करण्यार्ाठी कापड उपलब्ध आिे.    

A.20 युआयडीएआयसे्पक्सनुर्ार िीपीएर् ररणर्व्हर    

A.21 रु्रके्षच्या कारिार्ाठी न ोंदिी स्थानकाोंर्ाठी िाडसवेअर कीि (कदाणचि ऑक्ट् बर २0१२ पारू्न णशिारर् 

केलेले अरे्ल) 

  

A.22 न ोंदिीच्या वेळी दिऐविाोंचे सॅ्कणनोंर्करण्यार्ाठी सॅ्कनर, णिथे सॅ्कणनोंर् वापरले िािे (सॅ्कनपूवसदिऐवििी 

ि डले िाऊ शकिाि.)  

  

B सेंटर 

B.1 र्ेंररर्ेे  ठेवलेल्या प्रते्क ५ न ोंदिी स्थानकािील २ केवीए क्षर्िेचा पॉवर र्िायचा (िनरेरर) बॅकअप   

B.2 िनरेरर चालवण्यार्ाठी इोंधन    

B.3 प्रि अर्लेलेआधारन ोंदिी/रु्धारिा अिसबरयाच र्ेंररवर उपलब्ध अरू्न / आधी वारलेले आिेि.    

B.4 िुग्याोंचे पाकीर,पािी रेणझस्ट्न्ट् ,एन्वल्ह्प्स (र्ीडीरे्लर)र्ीआयडीआरर्ेे  पेनडर ाईव्हर् / िाडसणडस्कर् रर ाशफर 

करण्यार्ाठी (२एन्वल्ह्प्स /णदवर्/र्ेंरर. न ोंदिीकें द्राि कर्ीिकर्ी २० णदवर्ाोंचा र्ाठा अर्ायला िवा) 

  

B.5 िर िुम्हीर्ीआयडीआरर्ेे  डेरा रर ाशफर करण्यार्ाठी ऑनलाईन र् ड वापरि अर्ाल िर 

आधारएर्एिरीपीग्रािकाचे नवीन विसन डाऊनल ड करून ि डिी करा. न ोंदिीच्या २० णदवर्ाोंर्ेे  र्र्ळ्या 

पाणकराोंचे अपल ड झालेले िवे. न ोंदिीग्रािकपाकीर अपल ड ि ण्यार्ाठी थाोंबलेले बघून फ्रीि ि ईल आणि 

स्थानकावर १००० एख्यक्सड ि िील.  

  

B.6 रणिवाश्ाोंचे पीओआय,पीओएदिऐविाोंच्या प्रिी ोंर्ाठी ि र कॉपीयर(णकों वा करारानुर्ार रु्णवधा)    

B.7 एक्सरनसल िाडस णडस्कवर णदवर्ािून द न वेळा प्रते्क स्थानकाचा डेराबॅकअप (बॅकअपकर्ीिकर्ी ६० 

णदवर्ाोंपयांि ठेवावा). 

  

B.8 य ग्य प्रकाश, पोंखे&वेर्वेर्ळी बाय रे्णरर कउपकरिे ि डण्यार्ाठी पॉवरपॉईोंरउपलब्ध   

B.9 न ोंदिी वेळापत्रकाि स्थाणनक अणधकारयाोंना कळवले    

B.10 न ोंदिी वेळापत्रकाि पररचयकत्ाांना कळवले    

B.11 प्रवेशावर न ोंदिी कें द्राचे बॅनर    
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अनुिर्ाों

क 
िपार्िीचे रु्ेे 

नावन ोंदिी 

प्रणिणनधी 

पयसवेक्षक 

B.12 इोंग्रिीिआणि स्थाणनक भाषेि णदरे्ल अशा णठकािी न ोंदिीप्रणिया णलणिलेले प स्ट्रवर अरे्ल    

B.13 ििार णनवारि र्दि िर्ाोंक आणि अन्य र्ित्त्वाचे िर्ाोंक न ोंदिी कें द्राच्या आि आणि बािेर ठळकपिे 

दाखवले िावे.  

  

B.14 ियार र्ोंदभासर्ाठीर्ॉफ्टवेअरउपलब्ध आिे आणिपररचालकाोंना त्ाची कल्पना आिे   

B.15 रणिवार्ी/पररचयकिास णिथे स्वाक्षरी करू शकि नरे्ल त्ाणठकािी ब राोंचा ठर्ा देण्यार्ाठी इोंक पॅड   

B.16 बॅकअप घेण्यार्ाठी एक्सरनसल िाडस णडस्क    

B.17 र् बाईल ि न / लँड ि न/ युआयडीएआय /रणिस्ट्र ार्सइ. र् बि लरे्च र्ोंभाषिार्ाठी इोंररनेर उपलब्ध आिे   

इख्यच्छत 

C अन्य लॉणजख्यस्ट्क्स   

C.1 पॉवर वायरर्ाठी एक्सरेशशन बॉक्स   

C.2 िाि धुण्यार्ाठी पािी, र्ाबि आणि रॉवेल   

C.3 णपण्याच्या पाण्याची र् य उपलब्ध    

C.4 न ोंदिीस्थानकाोंच्यापररचालकाोंर्ाठी य ग्य र्ोंिेि रेबल आणि खुच्यास   

C.5 थाोंबिारया न ोंदिीकत्ाांर्ाठी र्ावलीि खुच्यास / बेंचेर्   

C.6 बाय रे्णरर कर्ाणििी घेिाना न ोंदिीकत्ासची िालचाल कर्ी करण्यार्ाठी र् ठी आणि िणनसचर अर्लेला िॉल / 

रूर् 

  

C.7 शारीररकररत्ा णवकलाोंर्, र्भासर बायका, लिान बाळ अर्लेल्या बायकाआणि वय वृद्ध न ोंदिीकत्ाांर्ाठी 

एकिरी स्थानक िवे. िे स्थानक णदर्ण्याय ग्य बॅनरने र्ाकस  केलेले अर्लेले. न ोंदिी कें द्र कदाणचि 

िळर्िल्यावर अर्ावे  

  

C.8 र्र्ळ्या उपलब्ध उपकरिाोंर्ाठी केरे्र् घ्या   

C.9 उपकरि उत्पादकाने नरू्द केल्यानुर्ार बाय रे्णरर कउपकरि आणि लॅपरॉप स्वि करण्यार्ाठी र्ाणित्    

C.10 “पदास-नशीन” ख्यस्त्रयाोंची न ोंदिी करण्यार्ाठी वेर्ळे इोंि िर आिे    

C.11 कार्ाच्या र रेशन आणि पररचालकाोंना थकवा येऊ नये म्हिून पररचालकाोंची य ग्य र्ोंिा    

C.12 स्त्रीन ोंदिीकत्ाांना र्िाय्य करण्यार्ाठी स्त्री पररचालक / स्वयोंरे्वक   

C.13 रु्रक्षा व्यवस्था िी न ोंदिीकत्ाांना न ोंदिी केद्राि णपशव्या / रू्रकेर् णकों वा अन्य क ििेिी र्ाणित् नेण्यापारू्न 

थाोंबवेल.  
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अनुिर्ाों

क 
िपार्िीचे रु्ेे 

नावन ोंदिी 

प्रणिणनधी 

पयसवेक्षक 

C.14 णदव्याोंर् आणि वय वृद्धाोंर्ाठी रॅम्प; अशी णशिारर् केली िािे की र्ेंरर िळर्िल्यावरच अर्ायला िवे.   

C.15 प्रथर् पचार पेरी उपलब्ध    

C.16 अणिररक्त उन्हाच्या पररख्यस्थिीि ओआरएर् कीर उपलब्ध आिे   

D नोदंणीकें द्र–आरोग्य आणण सुरक्षा णवचार 

D.1 र्र्ळी णवद्युि उपकरिे य ग्यरीिीने अथेड    

D.2 िणर्नीवरील णकों वा णभोंिीलर्ि र्र्ळे वायररोंर् इनु्सलेरेड   

D.3 िनरेरर बॅकअपआणिनीर व्यवस्थापन केलेल्या न ोंदिीर्ाठी वेर्वेर्ळी उपकरिे ि डण्यार्ाठी    

D.4 िनरेररर्ाठी इोंधन णकों वा अन्य ज्वालाग्रािी र्ाणित् न ोंदिी के्षत्रापारू्न लाोंब र्ाठवले िावे   

D.5 िािाला णर्ळेि अरे् आर् रु्रक्षा उपकरि    

D.6 न ोंदिी स्थानकापारू्न य ग्य अोंिर लाोंब ठेवलेला पॉवर िनरेरर   

D.7 कें द्रावर स्थाणनक िात्काळ र्दि िर्ाोंक आिेि पररचालकाला त्ाची कल्पना आिे.    

 __________________________ ________ 

 तारीख स्वाक्षरी 
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पररणशष्ट द – ओळख/पत्ता प्रर्ािपत्राचा नरु्ना 
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पररणशष्टपररवशष्ट ए–पररचयकत्ााच्या संमतीपत्राचा नमुना 

द – ओळख/पत्ता
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पररणशष्ट ि – नावन ोंदिी/दुरूिी अिस 
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पररणशष्ट र् – वर्ळण्याची प्रकरिे  

 

आधार क्रमांक वर्ळण्याची आवश्यकता असणाऱ्या केसेस 

आधार िर्ाोंक ि ल्डरचा आधार िर्ाोंक खालील पररख्यस्थिीि रे केला िावा: 

(a) िर एकच आधार िर्ाोंक द न व्यक्ती ोंना णदल्याचे उिेडाि आले िर आधी आधार िर्ाोंक अर्ाईन झालेल्या व्यक्तीचा िर्ाोंक 

राहून अन्य आधार िर्ाोंक रे केले िािाि.  

(b) नरू्द केलेल्यार्ार्सदशसक ित्त्वाोंचे उल्लोंघन करून आधार िर्ाोंक िनरेर केला रे्ला: 

I. “ि र वर ि र  ” केर्, णिथे रू्ळबाय रे्णरर कर्ाणििीउपलब्ध नर्िे: णिथे न ोंदिी कें द्रावर नवीन ि र  काढण्याऐविी 

आधीच अर्लेले छायाणचत्र न ोंदिीर्ाठी वापरले िािे, आणि णिथे न ोंदिीच्या वेळी रु्ि  बाय रे्णरर कर्ाणििीकॅप्चर केली 

िाि नािी, णिथे रणिवाश्ाोंचा आधार िर्ाोंकरे केला िावा 

II. “ख राबाय रे्णरर कअपवाद” केरे्र्: णिथे ख री ‘बाय रे्णरर कअपवाद’केर् म्हिून न ोंदिी केली िािे णिथे आधार 

िर्ाोंकरे केला िावा 

III. बाय रे्णरर क घेिे राळण्यार्ाठी प्रशढाची लिान रू्ल म्हिून न ोंदिी केली िािेणिथे आधार िर्ाोंकरे केला िावा 

IV. अणधकारयाोंना न ोंदिी ख री वारल्यार् न ोंदिी रे केली िािे 

रे केल्यानोंिर, अणधकारयाोंनी आधार िर्ाोंक ि ल्डरला णदलेल्या रे्वा कायर्च्या बोंद ि ि नािीि. 
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पररणशष्ट ि – आधार नावन ोंदिी/अद्यिणनकरिार्ाठी र्र्थसक दिऐविाोंची यादी  
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पररणशष्ट ई – रु्णवधा शुल्क  
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पररणशष्ट ि – आधार णनख्यिय करिे  
 

आधार क्रमांक वर्ळण्याची आवश्यकता असणाऱ्या केसेस 

 

1. आधार िर्ाोंक ि ल्डरचा आधार िर्ाोंक खालील पररख्यस्थिीि रे केला िावा: 

a. “फ र िर फ र ”, वजथे मूळबाय मेवरि कमावहतीउपलब्ध असते: वजथेन दंणी कें द्रािर निीन फ र  काढण्याऐिजी आधीच 

असलेले छायावचत्र न दंणीसाठी िापरले जाते, आवण वजथे न दंणीच्या िेळी मुि  बाय मेवरि कमावहतीकॅप्चर केली जाते नाही, वतथे 

रवहिाश्ांचा आधार िमांकरद्द केला जािा. आवण रवहिाश्ांना फ र  अपडेर करायला सांिािा. फ र चे यशस्वी अपडेर 

झाल्यािर आधार िमांक पुन्हा सुरु ह ईल 

 

b. “ख राअंशतः बाय मेवरि कअपिाद” केसेस: वजथे काही बाय मेवरिकमावहतीरवहिाशी ती पुरिण्याच्या तयारीत असतानाही घेतली 

िेली नाही अशा िेळी आधार िमांकरद्द केला जािा 

 

c. पुढील पातळीिर जेव्हा कळते की, िैधपुष्टी देणाऱयादस्तऐिजांवशिाय न दंणी करण्यात आली आहे , तेव्हाआधार िमांक आधार 

िमांक ह ल्डरने िैध पुष्टीकरणाचे दस्तऐिज देऊनअद्ययतन ह ईपयंत बंद करण्यात यािा.  

 

d. वजथेकॅप्चर केलेली मावहती िाईर डेरा म्हणून फॅ्लि केली जाते आवण वतला अद्ययतनाची िरज असते (जसे की, वमक्स्ड / 

अन म लस बाय मेवरि कमावहती, अिााच्य / िाईर शब्द आवण बेकायदेशीर भार्ा, एककाच नािात बरीच नािे ज्यात ‘urf’ आवण 

‘उपनाि’ चा समािेश आहे) आधार िमांक ज िर ह ल्डर अद्ययतन करत नाही त िर बंद राहािा.  

 

e. जेव्हा मुलाची ५ वकंिा १५ िरे् पूणा ह तात आवण त्ानंतर २ िर्ााच्या कालािधीमधे्यही त्ाची / वतचीबाय मेवरि कमावहतीअद्ययतन 

करायला विसरत  तेव्हा आधार िमांक बंद केला जािा. आधार िमांक बंद केल्याच्या एक िर्ाानंतरही असे अद्ययतन झाले नाही 

तर आधार िमांक ििळून राकािा.  

 

f. अवधकाऱयांना न दंणी ख री िारल्यास न दंणी रद्द केली जाते. 

2. रे केल्यानोंिर, अणधकारयाोंनी आधार िर्ाोंक ि ल्डरला णदलेल्या रे्वा कायर्च्या बोंद ि ि नािीि िर ि वर आधार िर्ाोंक ि ल्डर 

अद्ययिन णकों वा र्ाणििी िपार्ि नािी ि वर आधार िर्ाोंक रु्रू ि ि नािी.  

 

वर्ळिे णकों वा णनख्यिय करिे आवश्क अर्िार या प्रकरिाोंची चशकशी  

 

1. क ििीिी केर् िी वर्ळणेणकंवा बंद करण्याची आवश्यकता असणारी केस म्हणून ररपोटग केली जाते णकंवा ओळखली जाते तेव्हा 

त्या के्षत्र तपासाची र्रज असते. ज्यात ती व्यक्ती णजचा आधार क्रमांक वर्ळला णकंवा बंद केला जाणार आिे णतच्याकडून 

ऐकायला णमळते.  

2. या कार्ार्ाठी अणधकारयाोंनी नरू्द केलेल्या प्रणियाोंनुर्ार एखादी र्ोंस्था णिला अणधकारयाोंनी िपार् / चशकशी करायला नेर्ले आिे णिने िी 

करून अणधकारयाोंना त्ाचा ररप रस र्बणर्र करावा.  

3. ररप रस णर्ळाल्यावर अणधकारी आवश्क िी कृिी करिील आणि आधार िर्ाोंक वर्ळायचा की बोंद करायचा याचा णनिसय अणधकारयाोंकडे 

रािि .  
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पररणशष्ट क –योंत्रचालक र्ोंलणिकरि अिस  
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पररसशष्ट म –ECMP Client मधे्य रे्णार्र्ा िामान्य तु्रर्ी आसण र्ोडगे 
 

न ोंदिीर्ोंस्थाोंनी अणधकारयाोंनी णदलेल्या पाथवरूननवीनइर्ीएर्पीग्रािकडाऊनल ड करावे. ग्रािकडाऊनल ड केल्यावर आणिवापराच्या वेळी, 

पररचालक/पयसवेक्षक खाली नरू्द केल्याप्रर्ािे अनेक र्र्स्या / आव्हानाोंना र्ार् रे िािाि. प्रते्क तु्ररीवर कर्सचारीवर्ासला करावे लार्िारे 

उपाय र्ोंदभासर्ाठी णदले आिेि आणि खाली नरू्द रू्चना पाळून -  

अनु. 

क्र 

तु्रटी –स्क्रीनशॉट तु्रटीनाव- उपाय 

1. 

 

तु्रटी- पररचालकप्रमाणीकरणफेल 

उपाय– 

 बाय  लॉक िपार्ा  (प रसलर्ेे  

/ एर्-आधार) 

 आधारणनलोंणबि झाले आिे  

(बाय अद्ययिनाची र्रि आिे) 

 ऑथ रेर्िेर पुन्हा काढिे 

>युआयडीएआय रेक र्प रसला 

ि न करा 

2. 

 

तु्रटी- नोदंणी फेल 

उपाय– 

 डेराकाडस / नेरवकस  

कनेक्ट्ीख्यव्हरी बदला आणि 

पुन्हा प्रयत्न करा.   

 ग्रािकाची पुन्हा न ोंदिी करा.  

 आयपी णलसे्ट्ड / िायरवेल 

रे्णरोंर्र्ेे  नर्ल्याने कदाणचि 

िे झाले अर्ावे. 
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अनु. 

क्र 

तु्रटी –स्क्रीनशॉट तु्रटीनाव- उपाय 

3. 

 

तु्रटी- पररचालकतपशील र्िाळ 

 

उपाय – 

 कृपया नेरवकस  कनेक्ट्ीख्यव्हरी 

िपार्ा (णलोंक / स्पीड)  

 िर नेरवकस  य ग्य अरे्ल िर 

ररऑनब डस करा. 

4. 

 

तु्रटी- बाहुलीउपकरणओळखले 

जात नािी  

 

उपाय–उपकरिाचे कनेक्शन 

िपार्ा आणि रे्वा पुन्हा रु्रू 

करून िपार्ा.  

5. 

 

तु्रटी- पररचालकणसंकअयशस्वी 

 

उपाय -पररचालक ऑन-ब णडांर्ची 

प्रणिया पुन्हा करा.  
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अनु. 

क्र 

तु्रटी –स्क्रीनशॉट तु्रटीनाव- उपाय 

6. 

 

तु्रटी- णपनकोडडेटातु्रटी 

 

उपाय –  

• र्ोंपूिस णपनक ड डेरा द्या 

(िर्ाोंक, णिल्हा, उप-

णिल्हा,णवरीर्ी)  

• अद्ययावि र्ास्ट्र डेरा 

डाऊनल ड करून (इर्ीएर्पी  

/  युर्ीएल) र्ेे  इम्प रस करा. 

7. 

 

तु्रटी- पाकीटणसंकतु्रटी 

 

उपाय– 

 प्रणिया  -

>एक्सप रसन ोंदिीडेरा -> 

 णर्ोंि नाइिपररचालकिपशील  

->णर्ोंि नाइिपाकीरसे्ट्रर् 

(पूिसणर्ोंक शक्य नािी ) 

8. 

 

तु्रटी- ओटीपीसवगरला जोडणे 

 

उपाय – Contact 

युआयडीएआयच्या रेक र्प रस 

रीर्शी र्ोंपकस  र्ाधा.  
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अनु. 

क्र 

तु्रटी –स्क्रीनशॉट तु्रटीनाव- उपाय 

9. 

 

तु्रटी- णपं्रटच्या वेळी जाणवलेली 

तु्रटी 

 

उपाय–णप्रोंररची ि डिी िपार्ा.  

 

10. 

 

तु्रटी- नोदंणीग्रािकनोदंणीकृत 

नािी 

 

उपाय–ग्रािकाची पुन्हा न ोंदिी करा. 
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अनु. 

क्र 

तु्रटी –स्क्रीनशॉट तु्रटीनाव- उपाय 

11. 

 

तु्रटी- सवगर कनेक्शन फेड  

 

उपाय–कृपया नेरवकस  कनेक्शन 

िपारू्न पुन्हा लॉर्इनकरा.  

 

12. 

 

तु्रटी- अपेणक्षत क्रमांकासोबत 

बोटांची संिा जुळत नािी. 

 

उपाय–य ग्य णदशेने य ग्य 

बाय रे्णरर कब रे णदल्याची खात्री 

करा.  
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अनु. 

क्र 

तु्रटी –स्क्रीनशॉट तु्रटीनाव- उपाय 

13. 

 

तु्रटी- कािी फाईल्स बदल्ा 

रे््ा आिेत.  

 

उपाय– 

 पररचालकय ग्यपद्धिीने ऑन 

ब डेड नािी, पुन्हा ऑन ब डस 

करा.  

 कािी णर्स्ट्ीर् िाईल्स / 

ि ल्डर्स एडीर केले आिेि.  

 

14. 

 

तु्रटी- स्थाणनक सत्यापनसेवा 

उपलब्ध नािी 

 

उपाय– 

 णर्स्ट्ीर् रु्रू केल्यानोंिर कािी 

वेळ थाोंबून र्र् ग्रािक रु्रू 

करा.  

 िर र्र्स्या िशीच राणिली िर 

आपल्याला र्णवसरे्र् -

>आधारर्ल्टीिॉर्स णडव्हाइर् 

व्यवस्थापक आणि आधार 

कू्यकू्यएर्एर्आयरीवीरे्वारर

स्ट्ारस करा 
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अनु. 

क्र 

तु्रटी –स्क्रीनशॉट तु्रटीनाव- उपाय 

15. 

 

तु्रटी- सॅ्कनरर्िाळतु्रटी 

 

उपाय–कृपया िुर्च्या णप्रोंरर + 

सॅ्कनर उपकरिाचे णिणिकल / 

िाडसवेअर कनेक्शन िपारू्न पुन्हा 

प्रयत्न करा.  

16. 

 

तु्रटी- नेटवकग  कनेक्शनतु्रटी 

उपाय -

िीतु्ररीरु्ििःएर्एिरीपीर्ॉफ्टवेअ

रर्ेे  आढळिे ->नेरवकस  

कनेक्शन िपार्ा ->डेराबेर् िाईल 

ररिेर् करून पुन्हा न ोंदिी करा. 

17. 

 

तु्रटी- सीआयडीआरसोबत 

नोदंणी फेल झाली 

 

उपाय–राकलेले 

न ोंदिीचेिेडेख्यशशयल्स िपार्ा 

(युिरनावआणिपार्वडस) 

18. 

 

तु्रटी- जोडणी करतानाची घातक 

ततु्रटी  

 

उपाय -ग्रािक योंत्राची य ग्य ि डिी 

झाली नव्हिी  -

>र्र्ळेग्रािकर्ॉफ्टवेअर काढून 

राकून णर्स्ट्ीर् पुन्हा रु्रू करा -

>ि डिीप्रणिया पुन्हा रु्रू करा 
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अनु. 

क्र 

तु्रटी –स्क्रीनशॉट तु्रटीनाव- उपाय 

19. 

 

िे नेरवकस  वापरले रे्ले आिे िे 

युआयडीएआयच्या र्वसरला ि डले 

िाि नािीये / ग्रािक न ोंदिी केलेला 

नािी / कू्यएर्एर्आयरीव्ही र्णवसर् 

प्रणिर्ाद देि नािी (अोंशिः न ोंदिी 

केलेला)– ‘युिर इोंर ल’ वर ख्यिक 

करण्यापूवी ऑन-ब णडांर्पूवी / 

प्रर्ािपत्र आणि आधारवरील नाव 

वेर्ळे आिे / आधार 

कू्यएर्एर्आयरीव्ही पुन्हा रु्रू 

करा / रणिस्ट्र ार र्ोंबोंणधि पररचालक 

आयडीशी ि डलेला नािी / 

रणिस्ट्र ार अॅख्यक्ट्व्ह नािी / 

इएअॅख्यक्ट्व्ह नािी / 

पररचालकअॅख्यक्ट्व्ह नािी / 

पररचालकदुर्रयाइएशी ि डलेला 

आिे/ बाय रे्णरर ककॅप्चर६0% पेक्षा 

कर्ी आिे.-डावी सॅ्लप(चार ब रे) 

देण्याचा आणि उिवा सॅ्लप णकों वा 

केवळ द न अोंर्ठे देण्याचा प्रयत्न 

करा. 
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पररसशष्ट न – कमर्रर्ा/तु्रर्ीचे स्वरूप (महत्त्व मापदोंड) 

 

अनुिर्ाोंक कर्िरिा/तु्ररीचे स्वरूप र्ित्त्व र्ापदोंड 

1 िर्विुकीच्या र्ोंभाव्य िेिूने र्ार्सदशसक ित्त्वाोंचे स्थूल प्रर्ािाि उल्लोंघन - UIDAIच्या र्ोंर्िक आज्ञावलीि 

छेडछाड (योंत्रचालक/पयसवेक्षकाचे िैवर्ानक राळून) 

2000 

2 बािेरून ि नवरून केलेल्या र्वेक्षिािून भ्रष्ट कार्ाि र्िभार्ी आढळिे  

. िपार्िीदरम्यान अनअणधकृि न वन ोंदिी कें द्र कार् करिाना र्ापडिे  

I. १. रणिवाश्ाकडूनUIDAI.रे्वाोंर्ाठी णनधासररि रकरे्पेक्षा िाि पैरे् वरू्ल करिे/भ्रष्ट कार्ाि 

र्िभार्ी अर्िे  

िर्विुकीच्या र्ोंभाव्य िेिूने र्ार्सदशसक ित्त्वाोंचे स्थूल प्रर्ािाि उल्लोंघन   

II.  

1000 

3 I. वेर्ळ्याच व्यक्तीचे छायाणचत्र अपवाद 

II. २ िैवर्ानकीय अपवाद ख्यस्थिीि छायाणचत्राचे छायाणचत्र  

III. १ र्िाळ अरे् चुकीच्या पद्धिीने न ोंदले रे्लेले पूिस ब राोंचे ठरे् णकों वा पूिस बुबुळाोंचे ठरे्  

िैवर्ानकीय तु्ररी (BE-I) 

IV.  

200 

 

4 छायाणचत्राचे छायाणचत्र (POP)१ दुर्र याच छायाणचत्राचे/र्ानवेिर छायाणचत्र  

  

200 

5 रणिवाश्ाोंच्या ल कर्ोंिाशास्त्रीय र्ाणििीि अर्ोंर्दीय भाषा/अपर्ानिनक भाषेचा वापर/ 20 

6 दिऐवि तु्ररी (DOE I) 

I. १. िर्विूक करिारे दिऐवि 

२. र्िाळ दिऐवि 

II.  

200 

7 ३. न िुळिारी ल कर्ोंिाशास्त्रीय र्ाणििी 

I. २. अवैध दिऐवि 

II. १. णनकृष्ट दिासचे दिऐवि 

दिऐवि तु्ररी (DOE II) 

0.5 
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III.  

8 नावन ोंदिी िारखेनोंिर नावन ोंदिी र्ाणििी र्ठ्ठा अपल ड करायला २० णदवर्ाोंपेक्षा झालेला उशीर 1 

9 र्र्िणर्ि केलेला परों िु नावन ोंदिी केल्याच्या िारखेनोंिर ३० णदवर्ाि अपल ड न केलेला र्ठ्ठा िरवला 

अर्ल्याचे र्ानले िािे. 

1 

10 नावन ोंदिी केल्याच्या िारखेपुढे १० णदवर्ाोंनोंिर र्ठ्ठा अपल ड करण्याि झालेला उशीर 0.5 

11 २. अपवाद छायाणचत्राि अस्पष्ट अपवाद  

I. १. अपवाद छायाणचत्राि खराब दिासचे छायाणचत्र  

िैवर्ानकीय तु्ररी (BE-II))  

II.  

0.5 

12 १. र्ार्सदशसक ित्त्वानुर्ार छायाणचत्र नर्िे  

िैवर्ानकीय तु्ररी (BE-III)  

I.  

0.5 

13 ल कर्ोंिाशास्त्रीय तु्ररी (DE) 

I. १. ना िुळिारे णलोंर्/छायाणचत्र  

II. न िुळिारे वय/छायाणचत्र  

III. नावाि तु्ररी/अपूिस पत्ता  

न िुळिारी नािी  

IV.  

0.5 

 एकूि तु्ररी ोंचे र्ित्त्व च्यावर बेरीि 

एकूिकार्णर्री णनदेशकाची रके्कवारी = १००८(१०००००-५००)/१०००००=९९.५%  

उदािरिआधार णनणर्सिी = १०००००,एकूितु्ररी ोंचेर्ित्त्व = ५०० 

कार्णर्रीणनदेशकाचीरके्कवारी = १००*(आधारणनणर्सिी -एकूि तु्ररी ोंचे र्ित्त्व)/एकूि आधार णनणर्सिी  
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पररणशष्ट ओ – आधार नावन ोंदिी/अद्यिणनकरि प्रर्ािपत्र  
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पररसशष्ट पी - नोोंदणी ऑपरेर्रिाठी गुणवत्ता िूचना िोंच 
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