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تمہید
ٹی ( )UIDAIاورآدھاکومتعارفکراتا ہے
تیاتھار
فردشناخ
ینولٹریننگبھارتکی من
یہ م
قصدذیل
نیادپر ایکفرمگراونڈنگفراہمکرتا ہے جسکا م
ئینکو  UIDAIاور آدھارکیب
ماڈیولیہ ہےکہتمامقار
گیا ہے- :
یٹرکےلئےبنایا
میں درج ہدف آڈ
سپروائزر
اندراجپریٹرز /
آ

کندگان
جسٹرار اوراندراجایجنسیاں اورتصدیق ن
 ر
 تعارف
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۔ چیپٹر  UIDAI :1اور ادھارکاتعارف

۔

انرولماٹ اوراپڈیٹ

یکٹرانکس اور انفارمیشنٹکنالوجی (میٹی وائی)کےتحتقائمکیاتھا۔
یہ  21جوالئی 1122کوحکومت ہندنے ال
یو آئی ڈی اے آئی منصوبہبندیکمیشنکے منسلک دفترکے طورپرکامکررہاتھا  ،جو اب این آئیٹی آئی آیوگ ہے  ،اسکےگزٹ
فکیشننمبر
۔  A-43011/02/2009-Admn.Iکےتحت  12جنوری -1112نوٹی
حکومتنے 21ستمبر 1122کو وزارت مواصالت اور انفارمیشنٹکنالوجیکےشعبہ الیکٹرانکس اور انفارمیشنٹکنالوجی (ڈی ایٹ
وائی)سےیو آئی ڈی اے آئیکو منسل ککرنےکے لئےبزنس رولسکے االٹمنٹ میںترمیمکی۔
شکیل دیگئیتھی
:یو آئی ڈی اے آئیت

فردشناختینمبر جاریکرنے (یوآئی ڈی)،نامی "آدھار
" من

شندوںکو آدھارفراہمکرنا
ہندوستانکےتمامبا

MERE AADHAR
MERI PEHCHAAN

فی
ڈپلیکیٹ اور جعلیشناختکوختمکرنےکےلئےکا
مضبوط ہونا
شناختکو آسان اورسستی الگتسےتصدیقکرنا

کیا آپ جانتے ہیں؟
پہال. UIDنمبر 92ستمبر 9212کونندرور  ،مہاراشٹرکے ایک رہائشیکو جاریکیاگیاتھا

:یو آئی ڈی اے آئی آدھار ایکٹ 1122کےتحت آدھار اندراج اورتوثیقکے لئے ذمہ دار ہے۔ ذمہ داریوں میںیہشامل ہیں
آدھار دورانیہ حیاتکےتمام مراحلکا آپریشن اور انتظام
پالیسیترقی
افرادکو آدھارنمبرز جاریکرنےکےلئےضابطے اورنظام
توثیقکیکارکردگی
شناختکےبارے میں معلوماتکی حفاظت اورافرادکےتصدیقکے ریکارڈکویقینیبنانا
https://uidai.gov.in/
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اہمتعریفات

آدھار مالی اور دیگرسبسڈیوں،فوائد اور خدمات ایکٹ 9212کو 92
مارچ 9212کوشایعکیاگیا

ایکٹ

فعہ 11کے ذیلیسیکشن ()1کے
 19جوالئی 9212کو ایکٹکے د
نفردشناختیاتھارٹیقائمکیگئی.
تحتبھارتکی م

یٹی
اتھار

آدھار(انرولمنٹ اوراپڈیٹ) ریگولیشن19، 9212 ،ستمبر
9212کوشائع ہوا اور دوسرے اصالحات اسکےبعدشائع ہوا

ریگولیشن

ای کیا زیادہ مقامات میں ای ک مرکزی ڈیٹابیس میں موجودبیسنمبر
ہولڈرزکےساتھ جاریکردہتمامنمبروںپر مشتمل مرکزی ڈھانچے،
فراد
فککی معلومات اوربایو میٹرک معلومات جیسے ا
اسی ڈیموگرا
لقہ معلوماتشامل ہیں.
اور دیگر معلوماتسے متع

سینٹرل آڈینٹیٹیز ڈیٹا
ریسپائریٹری (سی آئی ڈی
آر)

یہ عمل  ،جیساکہ آدھار (انرولمنٹ اور اپ ڈیٹ) ریگولیشنز 9212 ،
( 9کا  )9212میںبیان کیا گیا ہے  ،جو  19ستمبر  9212کو
فرادکو آدھارنمبر جاریکرنے
انرولمنٹ ایجنسیوںکےتحت ایسے ا
فک اوربائیو میٹرک معلومات جمع
فراد سے ڈیموگرا
کے مقصد سے ا
کرنےکےلئےشائع ہواتھا۔ ایکٹکےتحت

انرولمنٹ

فرادکو اندراجکے مقصدکے لئےیوآئی
ایک ایسا ادارہ  ،جو ا
ڈی اے آئیکے ذریعہاختیاریاتسلیمکیا جاتا ہے



فاہمت (ایم اویو)کےلئے ایک  UIDAIاس
تحت ایکیادداشت م
پارٹنر ہے اورکردار اور ذمہ داریاں انکےلئے مقررکیپابندی
کا ذمہ دار ہے



رجسٹراربنیادی طورپر مختلف ریاستی حکومتیں  ،مرکزی



Toll free: 1947

https://uidai.gov.in/

رجسٹرارس

help@uidai.gov.in
Page6
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وزارتیں ،بینکوں اور عوامی شعبےکیتنظیمیں ہیں جنہوں نے
فاہمت
رہائشیوںکے اندراجکےلئےیوآئی ڈی اے آئیکےساتھ م
نامےپر دستخطکیے ہیں۔
فک اوربایومیٹرک
فرادکی ڈیموگرا
اندراجکے عملکے دوران ا
معلومات جمعکرنےکےلئےاتھارٹییا رجسٹرارکے ذریعہ
مقررکردہ ایجنسی ۔



ان ایجنسیوںکوتنظیمکی مالی اورتکنیکیصالحیتوںکیتصدیق
کےبعدیوآئی ڈی اے آئینےبااختیاربنا دیا ہے



وہفیلڈسرگرمیوںکینگرانی ،فیلڈپالیسیوںپر ع ملپیرا  ،مناسب
آپریٹر /سپروائزرکیٹرینگکے انعقادکے ذمہ دار ہیں ،یہیقین
دالتے ہوےکہ رہائشیوںکا ڈیٹابروقتسی آئ ڈی آرکوبھیجا جا
رہا ہے۔



وہ رہائشیوںکے اندراجکےساتھساتھ رہائشیوںکے ڈیٹاکی
درستگییا اپ ڈیٹکےلئے انرولمنٹ مراکزقائمکریںگے



تقلیا عارضی مرکز ای ک اندراج ایجنسیکی طرفسےقائم
ای ک مس
رہائشیوںکی داخلہلینے اوراپنی معلوماتکو اپ ڈیٹکرنےکےلۓ
قائمکرتی ہے

یہ ایسانظام ہے جہاں ای ک رہائشیآبادی اوربایو میٹرک ڈیٹاکوقبضہ میںلیا
جاتا ہے
آلہ اور GPSاندراجکیترتیب میںکمپیوٹر،بائیو میٹرک آالت،
دیگر آالت جیسےپرنٹر اورسکینرشامل ہیں

انرولمنٹ ایجنسی



انرولمنٹسینٹر

انرولمنٹ اسٹیشن

آدھار اندراجکٹکامیاب آدھار اندراج اور اپ ڈیٹسکوباہرلے جانے
کےلئے مطلوبہ ہارڈ ویئر آالتکا ایکسیٹ مندرجہ ذیل آالتپر
مشتمل
.
لیپٹاپ  /ڈیس کٹاپ

فٹ ویئر
ہارڈوئر اورسا
وینڈرس

مانیٹر
ملٹیپرنٹن گ /سکینر
وآئٹ اسکرین
فوکس الئٹ
Toll free: 1947
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سرجپروٹیکٹر اسپائ ک

آئیرسسکینر
کیمرہ
۔تپپڑسکینر
آلہ
انجمنکے ذریعہ مصروف ادارےکسی اندراج ادارےکے اندر مالزمت
حاصلکرنےکے ارادےکا ارادہ رکھتے ہیں،نالولمنٹآپریٹر /سپروائزر
کے طورپر اندراج  /اپ ڈیٹکرتے ہیں.
یفیکیشنپروسیسنگ اسباتکایقینکرےگاکہصرف
سرٹ
فراد اندراج /تازہکاریکے عمل
فتہ اورتصدیقشدہ ا
تربیتیا
کوسنبھالتے ہیں



یفیکیشن
ٹیسٹن گ اورسرٹ
ایجنسی

اندراج ایجنسیوںکے ذریعہ مالزمین اہلکاروںکو اندراجکے مراکز
میں اندراجکے عملکوکرنےکےلیے رکھاگیا ہے

انرولمنٹآپریٹر

اندراج اداروںکو چالنے اور انتظامکرنےکےلئے اندراج ایجنسیوں
کی طرفسے مالزمشدہ اہلکار

انرولمنٹسپروائزر

اندراج مرکزوں میں دستاویزاتکیتصدیقکےلئے رجسٹراروںکے
ذریعہ مقررکردہ اہلکار
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رجسٹرار اوراتھارٹیکےساتھ رجسٹرڈشخص جوشخصکسیشخصکی
شناختکیتصدیقکرےگا جسکےپاس اسکیشناخت (پو) اور ایڈریسکا
ثبوت (پو)کیکوئی درستثبوتنہیں ہے.
فرادکیشناخت اورپتہکیتصدیق
نوٹ :متعارفکنندہصرف ان ا
کرےگا جنکو متعارفکرانے واال جانتا ہے اور اسکیتصدیقکو
متعارفکرانے والےکیبنیادنمبر اوربایو میٹرکتصدیقکے ذریعے
.کیا جائےگا

نفرادی داخلہکےلئے درخواستکیتاریخسےقبلفوری طورپر اس
ا
بارہ مہینوں میں ہر ای کسے زائد دو دن ()189یا اسسے زیادہ
عرصےکے دورانبھارت میں رہائشپذیر ہو

وہشخص جو ہندوستانکاشہری ہے اور اسکےپاس
درست ہندوستانیپاسپورٹ ہےلیکن وہکوئی رہائشینہیں
فعہ  9ایکٹ
ہے جووضاحتکے طورپر (وی) آدھارکی د
کےتحت( ،مالی اور دیگرسبسڈی،فوائد اور خدماتکی
)ٹارگٹ ڈلیوری)کی (9212 18

انٹروڈیوسر

رہائش

غیر رہائشی ہندوستانی (این
آر آئی

مذکورہ ایکٹکےسیکشن 3کے ذیلیسیکشن ()1کے مطابق
ایک این آر آئی ہندوستان آنےکےبعد آدھارنمبر حاصلکرنےکا
حقدار ہوگا



نامنمبر جاریکرنےکے مقصدکےلئےقواعد وضوابطکے مطابق،نام،
لقہ معلوماتسے متعلق
تاریخپیدائش ،ایڈریس اورکسیفردکے دیگر متع
معلومات آدھارکو ایشوکرنےکی غرضسے۔

نفارمیشن
فک ا
ڈیموگرا

نوٹ :اس معلومات میںنسل ،مذہب ،ذات،قبیلہ،قوم ،زبان ،استحکام
کے ریکارڈ ،آمدنییا طبیتاریخ میںشاملنہیں ہونا چاہئے

فر ،فنگرپرنٹ  ،آئریس
قواعد وضوابطکے ذریعہبطورفوٹوگرا
صفات
اسکین ،یاکسیفردکی ایسی دیگر حیاتیاتی
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کوربائیو میٹرک

فنگرپرنٹ ،ایرس اسکین،یاکسی ایسےشخصکی دیگر حیاتیاتی
خصوصیات جنہیںقواعد وضوابطکی طرفسےبیانکیا جاتا ہے

نفارمیشن
ا

اندراجID

شمولیتکے وقت رہائشیوںکو ایک  98عددی اندراجکیشناختینمبر
مختصکیا جاتا ہے

EID

ایک رہائشیکے ذریعہ آن الئن ایڈریس اپ ڈیٹکے عملکوکامیابی
کےساتھ مکملکرنےکےبعد ایک 11عددیتعدادتیارکی جاتی ہے
درخواستنمبر )(URNکو
کو اپ ڈیٹکریں

یہ ایس ایم ایسکے ذریعہ رہائشیکے موبائلپربھیجا جات ا ہے •
ویبسائٹسے ایڈریس اپ ڈیٹکی درخواست  UIDNرہائشی
اور آدھارنمبرکا استعمال  URNکی حیثیتکو جاننےکےلئے
کرسکتا ہے



آدھار

ای ک دستاویز رہائشیکےپاس آدھارکوپہنچانےکےلیے

فوظالیکٹرانککاپی ہے
یہ آدھارکےپاس ورڈ کےمح

خط



اسپریوآئی ڈی اے آئیکے مجاز اتھارٹینے ڈیجیٹل طور
پر دستخطکیے ہیں
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

رہائشیوںکےلئےسواالت اوراپیلسے متعلقسواالت اورشکایتکے حل
کےلئےٹولفرینمبر 1211ء /یا ای میل

رابطہسینٹر

help@uidai.gov.inکوسینٹرپوائنٹبنایاگیا ہے

سوشل میڈیا آن الئنکمیونیکیشن چینلزکا ایک مجموعہ ہے۔یہکمیونٹی
پر مبنی انپٹ ،تعامل  ،موادکا اشتراک اورتعاونکےلئے وقف ہیں۔

سوشل میڈیا

یوآئی ڈی اے آئی ایک ایجنسی ہے  ،جوسوشل میڈیا چینلزپرایکٹو
ہے۔ درج ذیل چینلز میںکوئیبھی آدھارسے متعلق معلومات اورتازہ
ترین اپ ڈیٹ دکھسکتا ہے

چینل

Facebook: https://www.facebook.com/AadhaarOfficial/
Twitter: https ://twitter.com/aadhaarindia?lang=en
Instagram: https://www.instagram.com/aadhaar_official/?hl=en
Youtube: https ://www.youtube.com/user/AadhaarUID
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

یو آئی ڈی اے آئیکا ویزن اور میشن

نفردشناخت اور ڈیجیٹلپلیٹفارمکےساتھبھارت
کسیبھی وقت اورکہیںبھیای ک م
.کےباشندوںکوبااختیاربنانےکےلئے

مقامی طورپر اچھی طرحسےمقررشدہٹرانسمنڈکے وقت رہائشیباشندوںکو اورسخت
معیارکے میٹرکسکیتعمیلکرتے ہیں.
شراکت داریقائمکرنےکےلئےشراکت داروںکےساتھتعاونکریں ،جواپنی ڈیجیٹل
شناختکو اپ ڈیٹکرنے اور مستندکرنےکےلئے رہائشیوںکوسہولتفراہمکرتا ہے
بقتی رہائشیباشندوںکی خدمتکرنےکےلئےآدھارکولےکر
یقےسے اور مسا
مؤثر طر
شراکت داروں اورسروسفراہمکرنے والوںکےساتھتعاون
فزائیکریں اور عوامی
جدید جڑواں ایپلیکیشنزکوفروغ دینےکےلئےبدعتکی حوصلہ ا
اورنجی ایجنسیوںکےلئےپلیٹفارمفراہمکریں
ٹیکنالوجیکےبنیادی ڈھانچےکی دستیابی،سکالٹیبل اورلچکدارکویقینیبنائیں
یو آئی ڈی اے آئيکےنقطہنظر اور اقدارکو آگےبڑھانےکےلئے ایک طویل مدتیپائیدار
تنظیمبنائیں
مختلفشعبوں میںبہترینگلوبل مہارتکےلئےپرکششبنائیںتاکہتنظیمکو
تعاون اورقیمتیبصیرتفراہم حاصل ہوسکے











ہمصداقتکیقدرکرتے ہیں
ہم ملکبھر میں مل ککیتعمیرکےلئےپرعزم ہیں
ہمباہمیتعاونکاپیچھاکرتے ہیں اوراپنےشراکت داروںکیقدرکرتے ہیں
ہم خدمات میں رہائشیوں اورسروسفراہمکرنے والوںکوشانداربنانےکی
کوششکریںگے
ہم ہمیشہ مسلسلسیکھنے اور معیارکیبہتریپرتوجہ مرکوزکریںگے
ہم جدت طےکر رہے ہیں اوراپنےشراکت داروںکےلئے ای ک جدیدپلیٹفارم
فراہمکرتے ہیں
فاف اورکھالتنظیمپریقین رکھتے ہیں
ہم ای کش
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

آدھار اورشناختکے دوسرےپروگراموںکے مابینفرق

یگرشناختیں
د

آدھار

آدھارکی خصوصیات
:آدھار

ترتیبنمبر  19ہے

فردشناختینمبرکسیفردکو جاریکیا جاتا ہے اورکسی دوسرے
کیا من
فویضنہیںکیا جائےگا
فردکو دوبارہت
کامیاب "توثیقکاری"کرنےکے رہائشیکیشناختکے موضوعکو الئق
بناتا ہے
فراد
راف ک اوربائیو میٹرک معلومات جمع اور ریکارڈکریں (معذور ا
ڈیموگ
)کےلئے استثناء ہینڈلن گ
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

فیملی اورتعارفپر مبنی
موجودہ دستاویزاتسےقطعنظرہندوستانکے رہائشیکو دیا جاتا ہے (
انرولمنٹکےسربرا
فراسٹرکچرکو اہلبناتا ہے جو
فاقیشناختکے ان
پر مبنی اطالق جیسی راشنکارڈ ،پاسپورٹ وغیرہ استعمال  IDآ
کرسکتے ہیں

کسی رہائشیکیشناختکےلئے چہرےکیتصویر ،آبادیاتی معلومات ،فنگرپرنٹس اور ایرسکا استعمالکریں

اندراج ماحولیاتینظام

رہائشی

اندراج مراکز

اندراج مراکز

اندراج مراکز

اندراج مراکز

اندراج ایجنسیاں

اندراج ایجنسیاں

اندراج ایجنسیاں

اندراج ایجنسیاں

یلمنٹ
امپ
رجسٹرار

رجسٹرار

رجسٹرار

رجسٹرار

یوآئی ڈی اے آئی

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

ایجنسیزاور انرولمنٹ اسٹاف  :باب 2
رجسٹرارس،انرولنگ
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

باب  :9رجسٹرارس ،انرولن گ ایجنسیز اور انرولن گ اسٹاف

جسٹرارسکیتقرری
ر
 .0۔ رجسٹراروںکواتھارٹیکی طرفسے ،ملکبھر میں رہائشیوںکے اندراج اور اپ ڈیٹکےلئےمقررکیا جائےگا ،اور ان اداروں میںشامل ہوسکتا
ہے ،جو انکےپروگراموںکے عملدرآمدکے معمولکےکورس میں رہائشیوںکے ساتھبات چیتکرسکتا ہے۔تقرریپر ،ہر رجسٹرارکو ای ک
رجسٹرارکوڈ مقررکیا جائےگا.رجسٹراروںکے طورپرتقرریکے اہلیہ ادارے ہوںگے:
: .2بطور رجسٹرارتقرریکےلئے اہل ادارےیہ ہیں
ریاستی اور مرکزی عالقہ حکومتوں
مرکزی وزارتیں
مالیاتی ادارے
بین ک



عوامیشعبےکے اقدامات
ریاستی اور غیر ریاستی رجسٹرار
ریاستی حکومت /یونین عالقہکی ایجنسیاں جویو آئی ڈی اے آئیکےبطور رجسٹرارکامکرتی ہیں وہ اسٹیٹ رجسٹرار ہیں
مفاہمتکییادداشتپر دستخطکرنے والےتمامبینکوں اور عوامیشعبےکے اقدامات  ،غیر ریاستی رجسٹرارکی حیثیتسےکامکرتے ہیں
تفصیالت
فرادسے رابطےکی
رجسٹراراپنی ویبسائٹپر اندراج اور اپ ڈیٹ خدماتکےبارے میں مناسب معلومات ڈسپلے کریںگے ،بشمول ا
 ،اندراجکاپتہ رہائشیوںکےلئے دستیاب مرکز اور خدمات

2.

 .3رجسٹراروںکو اجازت دی جائےگیکہاتھارٹیکے ذریعہ اسکےقبضےسےیاکسی دوسرےشخصکی جانبسےقبضہکرلیاگیا ہے جسکے
یقےسے رسائی حاصلکرے اورکسیبھیکتاب ،ریکارڈ ،دستاویزات اورکمپیوٹرکے اعداد وشمارکو رجسٹرارکےقبضہ
تحتاتھارٹی مناسب طر
میںیاکسی دوسرےشخصکی طرفسے انکی طرفسے معائنہکرے .اور دستاویزیا دیگر موادکیکاپیاںبھیفراہمکرتی رہےجس میں،اتھارٹی
لقہ ہو.
کی رائے میں آڈٹکےمقصدسے متع
 .4رجسٹراروںکے معلوماتکو اپلوڈکرنےکےبجائےسی آئی آر آر میںکسیبھیمقصدکیلئے اندراجکے دوران جمعنہیںکیا جائےگا.
فصیالت،
فرادکے رابطہکیت
 .5رجسٹراراپنی ویبسائٹپر اندراج اور اپ ڈیٹکی خدماتکےبارے میں مناسب معلوماتفراہمکرےگی،بشمول ا
داخلہ مرکزکے ایڈریس اور رہائشیوںکےلئے دستیاب خدماتشامل ہیں.
 .6رجسٹرار اسباتکویقینیبنائےگیکہ اندراجکو منظمکرنے اور اپ ڈیٹکرنےکےلۓک ام
کرنے اور اپ ڈیٹکرنےکےلئےکسیبھی ایجنسی اور /یاشخصکو مناسب طورپراور
دوسریصورت میں عملکرنےکےقابل ہو ،اس طرحکی مالزمینیامقررکردہصالحیت میں،
لقہپیشہ ورانہتربیتیاتجربہشامل ہو.
جس میں متع
 .7رجسٹراروںکو اندراجکرنے والی ایجنسیوںکے ذریعےتیسری جماعتوں میں داخلہکےفرائض
یقوںکے ذریعہ مالزمین
کے ذیلی معاہدہکرنےکی اجازتنہیں ہوگی.رجسٹراروںکوتیسرےفر
فرادیقوتکی اجازت دی جاسکتی ہےتاکہ اندراج ایجنسیوںکو ان اداروںکی
کوفیلڈکیسطح ا
فرادیقوتکو مالزمتکیتالشکی جا رہی ہے.
تفصیالتپیشکی جائے جسسے اس طرحکی ا

لفمیںبیانکیاگیا ہےرجسٹریوںکو وقتپراشاعتکردہ عمل،پالیسیوں اور
رجسٹراروںکو ہر وقت آرکوڈکاریکے مطابق رہیںگے جیساکہضمیمہ ا
یقہکار ،اندراجکے اداروں وغیرہکیتعمیلبھی ہوگی.
ہدایات ،جانچپڑتالوں،فارموں اورٹیمپلیٹسپر عملکرنا ہوگا اور اس طرحکے طر
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

یجنسیاں
اندراج ا

انرولماٹ اوراپڈیٹ

0۔اتھارٹیکو داخلہ اداروںکو امپلیمنٹکےلئے ایککھلی درخواست (آر ایف ای)کے عملکے
ذریعے امپیلکرےگی اور امپلیمنٹکی اہلیت،شرائط اورشرائطکو وقتی طورسےاتھارٹیکی
جانبسے مطلعکیا جائےگا.
2۔ دلچسپیکے ادارے آر ایف ایکے اہلیت اور دیگرتکنیکی اور مالیاتی معیارکوپوراکرکے
امپلیمنٹکےلئے درخواست دےسکتے ہیں.
3۔اتھارٹی آر ایف ایکیضروریاتکوپوراکرنےکےبعد ایجنسیوںکیایپلیکیشنزکا جائزہلے
اور اہل ایجنسیوںکو داخلہ ایجنسیوںکے طورپر امپیلکرےگی.
.
تے ہوئے رجسٹرار ایک امپلیبلڈ اندراج ایجنسیکوسی آئی آر آر میںلےسکتا
4۔ اتھارٹیکو ایک اندراج ایجنسیکاکوڈفراہمکرےگا جسکا استعمالکر
ہے.
5۔ اتھارٹی اس طرحکے ایجنسیوںکو اسکرینن گ اور مشغولکرنےکےلئے مناسب عملکیپیرویکرنےکےبعد دیگر اداروںکے اندراج ایجنسیوںکے
طورپرشرکتکرنےکےلئے رجسٹراروںکوبھی اجازت دےسکتا ہے.
6۔ داخلہ ایجنسیفیلڈسطحپر عملدرآمد اور آڈٹکےلئے ذمہ دار ہوںگے.
7۔ اندراج ایجنسیاتھارٹیکے ذریعہکسی دوسرےشخصکی جانبسےقبضہکرلیا ہےیاکسی دوسرےشخصکی طرفسے اختیارکرنے والے اداروں
یقےسے رسائیفراہمکرےگی اور اس میں اندراج ایجنسییاکسی دوسرےشخصکےقبضے میںکسیبھیکتاب ،ریکارڈ ،دستاویزات اور
کو مناسب طر
کمپیوٹرکے اعداد وشمارکی جانچکےلۓ مناسبسہولیاتفراہمکرےگی .انکی طرفسے اور دستاویزیا دیگر موادکیکاپیاںبھیفراہمکرتی ہیں جس
لقہ ہیں.
میں،اتھارٹیکی رائے میں آڈٹکے مقصدکےلئے متع
8۔ اندراج ایجنسیوںکو معلومات درجکرنےکے عالوہسی آئی آر آرکو اپلوڈکرنےکےبجائے اندراجکے دوران جمعکردہ معلوماتکا استعمالنہیں
کرےگا.
9۔ اندراج ایجنسیوںکو اسباتکایقین ہونا چ اہئےکہ اندراجکو منظم اور اپ ڈیٹکرنےکےلۓکسیبھی ایجنسی /یاشخص مناسب طورپرمقررکیا
لقہپیشہ ورانہتربیتیاتجربہشامل ہے.
جاسکتا ہے ،اور دوسریصورت میں ،اس طرحکے مالزمینیا مقررکردہ  ،جس میں متع
لفمیںبیانکیاگیا ہے۔
فعہسروسفراہمکرنے والوںکےلئےضابطہ اخالقکے مطابق رہتا ہے جیساکہضمیمہ ا
01۔اندراج ایجنسیوںکو ہر د
00۔ اندراج ایجنسیوںکو وقتپراتھارٹیکی طرفسے جاری مختلف عمل،پالیسیوں اور ہدایات ،چیکلسٹ،فارم اورٹیمپلیٹسپر عملکریںگے
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اندراجکاعملہ -اہلیت ،کردار اور ذمہ داری

سپروائزر

سپروائزرکون ہے اور اسکی اہلیتیںکیا ہیں؟
ای کسپروائزر ای ک اندراج ایجنسیکی طرفسے مالزم ہوتا ہےانرولمنٹسینٹرکو چالنےکےلیے۔ ہر اندراج مرکز میں ای کتصدیقشدہسپروائزر الزمی
یفائیکرنےکےلئے ،موجودہشخصکا مندرجہ ذیل معیاراتکوپوراکرنا چاہئے:
ہے.اس رولکوال









اسشخصکو 08سال اور اسسے اوپر ہونا چاہئے
شخص 2 + 01پاس ہوگا اورترجیحی طورپر ایکگریجویٹ ہونا چاہیے۔
انسانکو آدھارکےلئے داخلہ دیا جانا چاہئے اور اسکی آدھارنمبربنائی جانی چاہئے
اسشخصکوکمپیوٹرکا استعمالکرنےکےبارے میں اچھیسمجھ اورتجربہ ہونا
چاہئے اورمقامی زبانکیبورڈ اورٹرانسپیٹریشنکےساتھ آرام دہ اورپرسکون ہونا
چاہئے
اسشخصکو داخلہ اندراج  /اپ ڈیٹپر مکملٹرینن گکا موادپڑھنا چاہیےتاکہسندی
امتحانسےقبل اپ ڈیٹکی ویبسائٹپر دستیاب ہو.
یفکیشن ایجنسیسےاسشخصکو"سپروائسر
اتھارٹیسے مقررکردہ جانچ اورسرٹ
یفکیٹ"ملنا چاہئے۔
سرٹ
یفکیٹ" حاصلکرنے والے امیدوارکو اس امیدوارکا حقنہیں دیتی
نوٹ" :نگرانیسرٹ
فیتکرے.
ہےکہ وہ اندراج  /اپ ڈیٹشروعکرنےکےلۓاتھارٹیکے امپیلیلڈ اندراج ایجنسیوںکےساتھ مصرو

یفیکیشنلینےکےبعد اور ای اےکےنگرانیکے طورپرکامشروعکرنےسےپہلے:
سرٹ



داخلہکے اندراجکے آغازسےپہلےفردکوکسی اندراج ایجنسیکے ذریعہ مصروف اورفعال ہوناضروری ہے
اسشخصکوتعلیمی داخلہ  /اندراج ایجنسیکیبنیادپر داخلہ اندراج  /اپ ڈیٹپروسیسنگز اور مختلف اندراجکے دوران استعمال ہونے والی مختلف
سازوسامان اور آالتکےٹرینن گسےگزرنا ہوگا
ای اےکےنگرانیکے ذمہ داریاںکیا ہیں؟

اندراجسینٹر میں،سپروائزرکا رول داخلہ مرکز میں الجسٹکس اور دیگرضروریاتکی منصوبہبندی اورتعیناتکرنا ہے(.ضمنی  -Bاندراج مرکزسیٹ اپکی
فہرست)کے مطابق ،اندرا ج  /اپ ڈیٹ اور نگرانیکرنا ہے .مرکز میں آپریشنجب داخلہ اندراج مرکزمیں نگرانیکے طورپر اپنیکردار اداکرتے ہینتو،
سپروائزر مندرجہ ذیلکویقینیبناتا ہے:
سائٹکیتیاری


اندراجسینٹرسیٹ اپ چی کلسٹتیارکریں اور منظمکریں-اتھارٹینے اندراجسینٹر چی کلسٹفراہمکی ہےتاکہ اندراجسینٹروںکوقائمکرنے میں
ایجنسیکوسہولتفراہمکی جائے.سپروائزر اسباتکویقینیبنائےکہ اس مرکزکیتمامضروریاتپوری ہوئیںکہنہیں.وہ ہر اندراج مرکزکے آغاز
میں /یا ہرہفتے (جوبھیپہلے ہے) میں اسکیفہرستکوبھرن ا اور دستخطکرناضروری ہے.اس چی کلسٹکو رجسٹرار /اتھارٹیکے ذریعہ ہر
اندراج مرکز میں آڈٹکوبرقرار رکھنےکیضرورت ہے اور اسکےنامزدکردہکارکردگیکینگرانی  /ایجنسیکیضرورت ہے.

 سپروائزرنیاگاہکبنانے اور جانچکرنےکےساتھلیپٹاپ  /ڈیس کٹاپکےلئے ذمہ دار ہے،تمام آالت جیسے  STQCمصدقہبایو میٹرککیپچر
آالت GPS ،ڈیوائس اورپرنٹر-اسکینرکےساتھ منسلک ہے اور اسباتکویقینیبناتا ہےکہتمامسامان جدید اندراج  /عملکو اپ ڈیٹکریں
فٹ ویئر انسٹال ہے
 یہیقینیبنائےکہتازہترین جدید اندراجگاہ ک  /اپ ڈیٹسا
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 یہیقینیبنائےکہ اندراج مرکزکےصاف،حفظانصحت ،اچھی طرحسےبرقرار رکھے ہوئے ہیں اور
حفوظ ہیں.
بجلی  /آگکے خطراتسے م
 اسباتکویقینیبنائےکہبنیادی اندراج مرکزکے طورپر ذیل میں دیگئی معلوماتکو ہر داخلہ اسٹیشن
(مقامی زبان اور انگریزی میں) میں الزمی طورپر دکھایا جاتا ہے:

–

رجسٹرار اور رابطہنمبرکانام

–

اندراج ایجنسی اور رابطہنمبرکانام

–

داخلہ مرکز میں ای اےسپروائزرکانام،کوڈ ،اور رابطہنمبر

– سپروائزرکے خالفشکایتبڑھانےکےلئےتخرکشک میٹرکس
– کامکےگھنٹے اور اندراج مرکزکی چھٹیاں مندرجہ ذیلنمبر اور امیلپر
: 1947 and email id: help@uidai.gov.inن مبر الئ ن ہ یلپ آئ ی اے ڈی آئ ی وی
–

جدید اندراج  /اپ ڈیٹکےلئےضروری دستاویزاتکیفہرست

–

آدھارسے متعلقتمام خدماتکیشرحکیفہرست

–
–
–
–

–

فتری  IECمواد مناسب طورپر مرکز میں UIDAI ،ہدایات
سپروائزر اسباتکویقینیبنائےگاکہ رجسٹرار /اتھارٹیکی طرفسےفراہمکردہ د
یقےسے دکھایا جاتا ہے.
کے مطابق مناسب طر
اسباتکویقینیبنانا ہےکہ اندراج مرکز میںآپریٹر اور دیگر عملےکے رویے رہائشیکی طرفسےجھوٹ ہیں اور انچارجکریںگے جہاںآپریٹر
تفق رہائشیوںکو ہینڈلکرنے میںکامیابنہیں ہیں.
ناپسندیدہ حاالتکو روکنےکےلئے غیر م
یفارمفراہمکی جاتی ہیں ،وہاں اسباتکویقینیبنائیںکہ عملہ داخلہ اندراج میںسینٹی میٹرپہنچےتاکہاگر رہائشی مددکیضرورت ہوتو وہ
جہاںیون
آسانیسے مالزمینکواپنےلباسکے ذریعہشناختکرسکیں.
رجسٹرار /اتھارٹیکےساتھ درست معاہدےکےبغیرکسی جگہپر اندراجآپریشنشروعنہکریں

خود آنبوردن گ اور دیگر







سپروائزرکواندراجبورڈپرجمعکرانےکےلئے مطلوبہ دستاویزاتکےساتھ الزمی دستاویزات
فس"کیتوثیقکے
جمعکرنیپڑتی ہیں جس میںباریباری طورپرفارمکو "اتھارٹیکے ریجنل آ
لئےپیشکرتے ہیں.
لقہ اندراج ایجنسیکےساتھبورڈن گکو منظور  /رد
فتر متع
تصدیقکےبعد،اتھارٹیکے عالقائی د
کر دیںگے
فٹ ویئر میںبائیو میٹرکلےکرسپروائزرشاملکرے
اندراج ایجنسی اسکےبعدبنیادکالئنٹسو
گا اور اندراج مشینکو چالنےکےلئےصارفکانام اورپاس ورڈفراہمکرےگا.
تفصیالتکیتوثیقاتھارٹیکامیابی
اندراجکردہصارفکا مطلب ہےکہصارفکےبایو میٹرک
حفوظکردیگئی ہے.
کےساتھ مکملکردیگئی اور اسےمقامی ڈیٹابیس اسٹیشن میں م
سپروائزرکو اسباتکویقینیبنانا چاہیےکہمقامیتصدیقکےلئے اسٹیشنوںپرتمام "آپریٹرز"کوبھیبورڈپر رکھا جائے
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منیجن گسینٹرآپریشنز







سپروائزربھی جبآپریٹرکے طورپرکامکرتا ہے ،جبضرورت ہوتی ہنگامیصورت حال میں۔
سپروائزرکو الزمی طورپرتازہترین ہدایات اورپالیسیوںکےبارے میں آگاہ ہونا چاہئے جس میں
اندراج اور اپ ڈیٹسکے
ذریعہاتھارٹیکی طرفسے جاریکردہ وقتکیتازہترین معلومات ہے
سپروائزراپنے اندراج مرکز میں اندراجکے عملکا انتظامکرتا ہے.مرکز میںUIDAIاندراجکے
عمل اور ہدایاتپر عملدرآمد اورکیپچرس کےاچھے معیارکویقینیبناتا ہے۔
سپروائزر اسباتکویقینیبنانا چاہتا ہےکہ جوباشندےتازہ اندراجکےلیے آئے ہیں وہکبھی داخلہ
کے
لئے "داخلہسہولتتالشکریں"کے ذریعہ داخلہنہیںلیتے ہیں جو انرولمنٹکالئنٹ میںفراہمکیاگیا
ہے
















سپروائزرکو اسباتکایقین ہونا چاہئےکہ رہائشیکو اچھی طرحسے مطلعکیا جائےگاکہ اسکے
بایوومیٹرککوصرف داخلہ اندراج  /اپ ڈیٹکےلئے استعمالکیا جائےگا.
یقےسے اپ ڈیٹکے
سپروائزرکو اسباتکایقین ہونا چاہئےکہ رہائشینے داخلہ اندراج /صحیح طر
یقی معاون دستاویزات الئے ہیں.
لئےمقررشدہفارمبھرلیا ہے اور اسکوسکینن گکےلئےتمامحق
سپروائزرکویہیقینیبنانا چاہیےکہکسیبھی اپ ڈیٹکیصورت میںصرفضروری اشیاءکی جانچ
پڑتالکی جائے ،جمعنہیںکیگئی ڈیٹاکینقل و حرکتسےبچنےکےلئے مکمل معلومات ،مثالکے طورپر اگر ایڈریسکو اپ ڈیٹکیا جائےتو
صرف ایڈریس چیکباکسکو منتخبکیا جانا چاہئے.
سپروائزرکو آدھارگاہ ککے ہر اندراجپر "دستخط"کرنےکیضرورت ہے ،جہاںپر رہائشیکےپاس "بایو میٹرک استثنا"ہو
سپروائزرکو اسباتکایقین ہونا چاہئےکہ اسکو ہرآپریٹرکےبارے میں آگاہیرہے ،اسلیےکہ اسکے اندراجکے اعداد وشمارکے جائزہلینے
کے دوران اسسلسلے میں اہمنکاتکا ایکپرنٹکاپیبھی ہے.
سپروائزرکویہیقینیبنانا چاہیےکہآپریٹرکو ہر اندراج  /اپ ڈیٹکےلئے رہائشیسےقبضہکیاگیا اعداد وشمارپرقابوپانے اور اپ ڈیٹکرنے
کےبعد رہائشیکی طرفسے اشارہپایاگیا
سپروائزرکو اسباتکایقین ہونا چاہئےکہآپریٹراپنے جدیدشمولیت  /اپ ڈیٹکےبعدبائیو میٹرککیتصدیقکرے.
سپروائزرکویہیقینیبنانا چاہیےکہ ہر اندراجکےبعدتسلیمشدہپرنٹکیا جاۓ اور رہائشی دستخطسے دستخطکئے جائیں
سپروائزرکویہیقینیبنانا چاہئےکہحقیقی دستاویزاتشناخت /ثبوتکاثبوت /پیدائش /ثبوتکےثبوت /نشاندہیکےثبوتکےثبوتکےثبوتکے
طورپر استعمالکیا جاتا ہے.
سپروائزر دنکےسیکھنے اور معا مالتکاسامناکرنےکےلئے مرکز میں دنکے اختتامی اختتامکو روکسکتا ہے
سپروائزرکو دنکے اختتامپر مرکزکے اسٹاکلے جاناپڑتا ہے اور اگلے دن اگلے دن ہموار اندراجکےلئےناقابل آالت ،ہارڈویئر اور دیگر
الجسٹکسکوتبدیلکرنےکے انتظامات الزمی ہیں.
خرونچکےلئے وقتی آالت چی ککریں،توجہ مرکوزکیتصاویرسے،صرف جزویتصاویرکوقبضہکرلیا ہے.اگر اس طرحکیکسیبھی مسئلہ
لقہ اندراج ایجنسی مینیجر  /ہیڈکوارٹرکو اطالع دی جانی چاہئے اورسامانکیتبدیلیکی درخواستکی جانی
کو محسوسکیا جاتا ہے،تو اسے متع
چاہیئے

 یقینیبنائیںکہتمام آالت اورکمپیوٹرزبند ہو جائیں اور حادثاتسےبچنےکےلئےبجلیبند ہوجائے





آالت اور دیگرسازوسامانکےلئےسیکورٹی انتظاماتکویقینیبنائیں.
ای اےآپریشنزکوسہولت دین ےکےلئےکالئنٹپر ،منتخبشدہ وقتکی مدتکےلئے دنکی رپورٹوںکا مخصوص اختتام.سپروائزر اس مرکزکے
مرکز میں دنکے روزآپریشنکےانتظام میں ان رپورٹسکا استعمالکرسکتے ہیں
سپروائزرکویقینیبناناضروری ہےکہ مرکزکے عملےکو جدید اندراج /تازہکاریکے عملکے دوران اخالقیاتکے اعلی معیارکا مشاہدہکیا
فی رقمکا مطالبہنہیںکرتا ہے.
فی اضا
جاسکتا ہے اور مقررشدہفیسکےسواکسیبھی اضا
نگرانیکے دوران جمع ہونے والی اعداد وشمارکی رازداری اورسیکورٹیکوبرقرار رکھنےکےلئےنگرانیبھی ذمہ دار ہے
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کارکردگیکینگرانی
فعال انجام دینے میںاتھارٹی  /رجسٹرارکےساتھتعاونکرتا ہے اور انکےسواالتکے جواباتاپنی
سپروائزر انرولمنٹسنٹر میں مانیٹرن گ اور آڈٹکے ا
تفصیالت ریکارڈکرتا ہے اورکارکردگیکینگرانیکیشیٹپربھیدستخطکرتا ہے
جانکاریکے مطابق دیتا ہے۔سپروائزرکارکردگیکے دوران

یٹر
آپر
آپریٹرکون ہے اور اسکیقابلیتکیا ہیں؟
ای کآپریٹر ایک اندراج ایجنسیکے ذریعہ مالزمینکو اندراجکے اسٹیشنوں میں داخلہ دینےکےلئے مالزم
بنایا جاتا ہے.









اسکردارکی اہلیتکےلۓاسشخصکو مندرجہ ذیل معیاراتکوپوراکرنا چاہئے:
اسشخصکو 08سال اور اسسے اوپر ہونا چاہئے
وہشخص 2 + 01پاس ہوگا اورترجیحی طورپر ایکگریجویٹبھی ہوگا
انسانکو آدھارکےلئے داخلہ دیا جانا چاہئے اور اسکی آدھارنمبربنائی جانی چاہئے
اسشخصکوکمپیوٹر چالنےکیبنیادی معلومات ہونی چاہئے اورمقامی زبانکیبورڈ اورٹرانسپیٹریشنکےساتھ آرام دہ اورپرسکون ہونا چاہئے
یفکیٹ" ملنا چاہیے
یفکیشن ایجنسیسےشخصکو "آپریٹرسرٹ
اتھارٹیکی طرفسےمقررکردہ جانچ اورسرٹ
فکیٹ" حاصلکرنے والے امیدواروںکواتھارٹیکے امپلیٹیل اندراج ایجنسیوںکےساتھ داخلہکےبغیر اندراج  /اپ ڈیٹشروع
نوٹ" :آپریٹرسرٹی
کرنےکےلیے امیدواریکا مستحقنہیں ہونا چاہیے.

آپریٹرکے طورپرکامشروعکرنےسےپہلے:







داخلہکے اندراجکے آغازسےپہلےفردکوکسی اندراج ایجنسیکے ذریعہ مصروف اورفعال ہوناضروری ہے
اسشخصکوتعلیمی اندراج  /اندراج ایجنسیکیبنیادپر داخلہ اندراج  /اپ ڈیٹپروسیسنگز اور مختلفنشریات
کے دوران استعمال ہونے والی مختلفسازوسامان اور آالتکی طرفسےتیار ہونا چاہئے.
شخصکو داخلہ اندراج  /اپ ڈیٹپر مکملٹرینن گکا موادپڑھنا چاہیےتاکہسندی امتحانسےقبل اپ ڈیٹکی
ویبسائٹپرپوریٹرینن گ حاصل ہونی چاہیے.
یہشخصمقامی زبانکیبورڈ اورٹرانسپرمنٹیشنکےساتھ آرام دہ اورپرسکون ہونا چاہئے
آپریٹر آفبورڈنگ

آپریٹرکو "اندراجبورڈپر" جمعکرانےکےلئے الزمی دستاویزاتکےساتھ داخلہ ایجنسی میں جمعکرنی چاہیے جس
فتر
فتروں"کوتصدیقکی جائے.اورتصدیقکےبعد عالقائی د
میں اسکے نتیجےکے متعلق "اتھارٹیکےعالقائی د
لقہ اندراج ایجنسیکےساتھبورڈنگکو منظور  /ردکرےگی.
متع




فٹ ویئر میںشاملکرےگا اوراندراج مشینکو چالنےکیلئےصارفکانام
اندراج ایجنسی اس وقتآپریٹرکواپنےبایو میٹرکلینےکےلۓ آدھارکالئنٹسا
تفصیالتکیتوثیقکامیابیکےساتھ مکمل اور
فینکےبایو میٹرک
اورپاس ورڈف راہمکرےگا.اندراجشدہصارفکا مطلبیہ ہےکہ  UIDAIمیںصار
داخل ہونے والے اسٹیشن میںمقامی ڈیٹابیس میں ذخیرہکیا جاتا ہے.
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اہم احکامات جو رہائشی اندراجکے دورانآپریٹر /سپروائزرکویاد رکھناضروری ہے
اسباتکویقینیبنائیںکہ ہر الگ انپر،کمپیوٹرپرتاریخ اور وقتکی
ترتیبکےساتھ موجودہ ہے

ہر دنکے اندراجکے آغاز میں جیپی ایسکو منظمکرنےپرکیپچر
کرنا

آدھارکالئنٹ میںاپنےآپریٹرکی آئی ڈیسے الگ انکریں ،اس اندراجکو الگوکرنےکےلیے،اورنشستسے دور ہونےپر درخواستکو الگ آفکریں
تاکہکوئی اور اندراجکےلۓاپنی الگ ان ونڈوکا استعمالنہکرسکے.
رہائشی  /اندراجکرنےکے عملسےپہلے رہائشی عملکو آسان
بنانے اور عملکے دوران رہائشیکو آسانسے آسانبنانا اور اعداد و
شمارکےکیپچرکوسہولتفراہمکرنا۔

اسباتکویقینیبنائیںکہ اسٹیشنکیترتیب انتظامی ہدایاتکے مطابق ہے.

اسباتکویقینیبنائیںکہکالئنٹ میںفراہمکردہ "جدیدسہولتتالش"کا استعمالکرتے ہوئے رہائشیوںنےتازہترین اندراجکرنےسےپہلے رہنماکے
لئےکبھی داخلہنہیںلیا ہے.
فصیالتکوکےلئےاپ ڈیٹکالئنٹ الئٹکا
فکاپڈیٹنن گکیت
ڈیموگرا
استعمالکریں  ،جیسےنام ،جنس،پیدائشکیتاریخ اور ایڈریس،
فک /بایو میٹرک
موبائلنمبر اور ای میل اور دیگرقسمکے ڈیموگرا
اپ ڈیٹکےلئے ایسی ایمپیکا استعمالکریں.

اسباتکویقینیبنائیںکہتمامحقیقی دستاویزات دستیاب ہیں ،جو رہائشی /
اپ ڈیٹکینوعیتبرائے رہائشیکی طرفسے درخواستکی جاتی ہے
اور اسی رہائشیسےتعلق رکھتا ہے جسکا اندراج  /اپ ڈیٹکیا جانا ہے.

تقبلکے مواصالتکےلئے رہائشی اور دیگر استعم االت جیسے OTPکیبنیادپر
 اسباتکویقینیبنائیںکہ رہائشیوںنےاپنے موبائلنمبر میں مس
توثیق اور آن الئن جدید اپ ڈیٹکیسہولیاتکےساتھ درجکرائی ہے۔
چی ککریںکہ رہائشیکے جدید اندراج  /اپ ڈیٹفارمکیتصدیقکی
جاتی ہے اورتصدیقکنندہکے دستخط  /انگوٹھےپرنٹ اورسٹیمپ /
فارمکو رہائشگاہ (درخواست دہندگان
ابتدائی طورپرکی جاتی ہے.
کے) دستخط  /انگوٹھےکانشانبھیلیا جانا چاہئے.

اسباتکویقینیبنائیںکہ رہائشیکو اچھی طرحسے مطلعکیا جاتا ہےکہ
اسکےبایو میٹرککوصرف داخلہ اندراج  /اپ ڈیٹکےلئے استعمالکیا
جائےگا اورکوئی مقصدنہیں.

تفصیالتکےساتھ
فارم میں دستیاب ہونا چاہئے انکے
 تعارف HoF /کیبنیادپر داخلہکے معاملے میں ،متعارف  /ہاؤسکا دستخط  /انگوٹھیکانشان
فراہمکردہشعبوں میںبھرا ہوا ہے
فٹ ویئرکالئنٹپرفراہمکردہ اسکرینوںکے مطابق اعداد وشمارپر
سا
فٹ ویئر میں (ایسی ایمپی/
کیپچرکےسلسلے میں آدھارکالئنٹسا
فٹ ویں میں
یوسی ایل) ڈیٹاکیپچرسیکونس میں جیساکہکالئنٹسا
اسکرینسفراہمکیاگیا ہے

پرنٹکریں،نشان زدکریں اور رہائشیکوتسلیمکریں اور اندراج
کے اختتامپر رضاکارانہ طورپر رہائشیکا دستخطلیں.



اسباتکویقینیبنائیںکہ رہائشی  /اسکرینکے دوران ہر وقت رہائش
پذیری  /اپ ڈیٹکریں اور رہائشیسےپوچھیںکہکروس اعداد وشمارکی
جانچپڑتال اور ڈومینجک اعداد وشمارکا رہائشیکےساتھ جائزہلیںسائن
آف ہونےسےپہلے.

اسباتکویقینیبنائیںکہ اندراج  /اپ ڈیٹفارم ،اصل معاون
دستاویزات اورسائنسی رضامندیپرچیکا داخلہ  /اپ ڈیٹکالئنٹ میں
اپلوڈکیاگیا ہے اورتمام دستاویزات رہائشیکو واپسکردیئے جائیں
گے.

سییلسیآپریٹرکون ہے اور اسکی اہلیتکیا ہے؟
 CELCآپریٹر ایک اندراج ایجنسیکے ذریعہ مالزمینکو اندراجکے اسٹیشنوں میں داخلہ دینےکےلئے مال ہے۔یہباتیہ ہےکہ  CELCآپریٹر صرفبچے
اندراج  /اپ ڈیٹ انجام دےسکتا ہے اورکسیبھیقسمکی اندراجنہیںکرسکتا.

.
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انرولماٹ اوراپڈیٹ

اسکردارکی اہلیتکےلۓ،شخصکو مندرجہ ذیل معیاراتکوپوراکرنا چاہئے:







اسشخصکو 08سال اور اسسے اوپر ہونا چاہئے
شخص 2 + 01پاس ہوگا اورترجیحی طورپر ایکگریجویٹبننا چاہئے
انگانواڈی آسہاکارکنکیصورت میں ،دسپاسکےاہل ہو
انسانکوآدھارکےلئے داخلہ دیا جانا چاہئے اور اسکی آدھارنمبربنائی جانی چاہئے
تفہیم ہونا چاہئے اور مقامی زبانکیبورڈ اورنقل و حمل
اسشخصکولوڈ،اتارنا / Android OSکمپیوٹرکےساتھآپریٹن گسمارٹفونکیبنیادی
کےساتھ آرام دہ اورپرسکون ہونا چاہئے
یفکیٹ" ہونا چاہئے
یفیکیشن ایجنسیسےشخصکو "CELCآپریٹرسرٹ
اتھارٹیکےمقررکردہ جانچ اورسرٹ
فکیٹ" حاصلکرنے والے امیدوارکو اسکی امیدواریکا حقنہیں دیتی ہےکہ وہ اندراج  /اپ ڈیٹشروعکرنےکےلۓ
نوٹCELC" :آپریٹرسرٹی
اتھارٹیکے امپلیبلڈ اندراج ایجنسیوںکےساتھشامل ہو.
CELCآپریٹرکے طورپرکامشروعکرنےسےپہلے:




داخلہکے اندراجکے آغازسےپہلےفردکوکسی اندراج ایجنسیکے ذریعہ مصروف اورفعال ہوناضروری ہے
فس  /داخلہ ایجنسیکی جانبسے منعقد
بچےکو اندراجکے دوران استعمال ہونے والےبچےکے اندراجکے عملوں اورسییلسیٹیبلٹپر عالقائی آ
ہونے والےٹریننگسیشن میں ہونا چاہئے.
یفکیشن امتحان دینےسےپہلےشخصکو الزمی طورپرگورنمنٹکی ویبسائٹپر دستیاببچے اندراجپر مکملتربیتی موادپڑھنا چاہیے
سرٹ
CELCآپ ریٹرکو "اندراجبورڈپر" جمعکرانےکےلئے الزمی دستاویزاتکے اندراج ایجنسیکو جمعکرنی چاہیے جس میں اسکےنتیجے میں اس
لقہ اندراج ایجنسیکےساتھبورڈنگکو
فتر متع
فتر"کو جمعکرایا جائے.تصدیقکےبعد عالقائی د
لقہ " UIDAIعالقائی د
کیتصدیقکےلئے متع
منظور  /ردکرےگی











فٹ ویئر میںبائیو میٹرککولےکر CELCآپریٹرکوشاملکرےگا اورسییلسیٹیبلٹکو چالنےکیلئے
اندراج ایجنسی اسکےبعدبیسکالئنٹسو
صارفکانام اورپاس ورڈفراہمکرےگا.
فصیالتکیتوثیق UIDAIکو مک مل طورپر مکملکردیگئی ہے اور داخلہکے
اندراجکردہصارفکا مطلبیہ ہےکہصارفکےبایو میٹرکت
حفوظ ہے.
اسٹیشن میں مقامی ڈیٹابیس م

تصدیقکنندہ
یفائرکون ہے اور اسکی ذمہ داریکیا ہے؟
ویر
فک معلومات درج ذیل دستاویزاتسے درجکی
 جب رہائشی آدھار میں انرول ہونےکےلیے اندراج مرکز میں داخل ہونےآتا ہےتو ڈیموگرا
جائیںگی جو رہائشیفراہمکرتا ہے.
 رہائشیوںکی طرفسے جمعکردہ دستاویزاتکیتصدیقکرنے والے اہلکاروںکی طرفسےتصدیقشدہ ہے.اس طرحکے حکامکوتصدیق
کے طورپرقرار دیا جاتا ہے
 داخلہسینٹر میں موجودتصدیقکنندہ اس اندراجکے ذریعے رہائشی دستاویزاتکیتوثیقکرےگا جو رہائشی  /رہائشیباشندےسےبھرےگئے
فارمکو اپ ڈیٹکریں
یقہکارسے واقف ہیں وہ رجسٹراروںکے ذریعہ
 ریٹائرڈ حکومتی اہلکاروںکی خدمات جو عموما اچھی طرحسے اس طرحکیتوثیقکے طر
استعمالکرنا چاہئےتو وہ دستاویزکیتوثیقکےلئے خدمات انجام دینے والے اہلکاروںکو چھوڑنے میںقاصر ہیں.
فواج اورسیپی ایم ایفسمیت) اوربینکوں
 گروپ 'سی' /کالس IIIکے مالزمینکی درجہبندیکےتحتنہیں،بشمول حکومت (بشمول مسلح ا
فسر وائیرائرزکوتعیناتکیا جاسکتا ہے.بڑےشہروں اور میٹرو جیسے عالقوں میں ،جہاں رجسٹرار اس طرح
سمیتکسیبھی خدمات  /ریٹائرڈ ا
فسکی منظوریکےساتھفراہمکرنے
کے ریٹائرڈ /سرپرست حکومتی اہلکاروںکی خدماتکوفائدہاٹھانے میںناکام رہے،اتھارٹیکے ریجنل آ
والوںکوفراہمکرنےکےلئے ایک آؤٹسورس وینڈرکی خدمات حاصلکی جاسکتی ہیں.
 اندراج مرکز میںتوثیق ای ک ہی وینڈرسےنہیں ہوسکتی ہے ،جو اندراج ایجنسیکے طورپر مال ہے.رجسٹرارکو اسباتکایقینکرنےکی
فتہ ہیں.رجسٹرار اگر اور جہاںضرورت ہے ،ای ک
ضرورت ہےکہ میدان میں آنےسےقبلتصدیقکرنے والے مناسب طریقےسےتربیتیا
مرکز میں ایکسے زائدستیاپک مقررکرسکتے ہے۔
help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

فائرزکیفہرستکو الزمی طورپر،نامزدکرکے ،اندراجکے آغازسےپہلے رجسٹرارکی طرفسے مطلعکیا جانا چاہئے اور اس
 تمام وائیر
فترکےساتھ اسکا اشتراککیا جاسکتا ہے.
لقہ عالقائی د
سلسلے میں متع

توثیقکےلئے UIDAIکےپالنکیا ہیں  ،دستاویزاتکیتصدیقکرتے وقت Verifierکو ذہن میں رکھنا چ اہئے؟







اسباتکویقینیبنائیںکہ رہائشیکیتوثیقکےلئے اصل دستاویزات موجود ہیں.
آباد داخلہ  /اپ ڈیٹکےلئے رہائشیکی طرفسےتیارکردہ دستاویزاتکوصرف  UIDAIمنظورشدہ دستاویزاتکیفہرست میں ہوناضروری ہے
یفکیٹ حکام  /اداروںکی طرفسے جاریکیے جانےکیشکل ہے (صرف دستاویزاتکی UIDAIکی درستفہرست میںتسلیمکیا جاتا ہےکہ
سرٹ
انلوگوںکے)شناخت ،ایڈریسکاثبوت ،رشتےکاثبوت،تاریخپیدائشکےثبوتکےلئےمعاہدہسیکے مطابق ہے
یفائرڈنے
یقکیتصدیقسے انکارکرسکتا ہے،اگر وہ جعلی /تبدیلکردہ دستاویزاتکوشکست دے رہے ہیںتوایسےصورتوں میں جہاں ویو
توث
فائرکی طرفسے مختصر طورپر وجوہات درجکی جانی چاہئے
دستاویزاتکیتصدیقکیتوثیقسے انکارکر دیا ،اندراجفارمپر وائیر
اگر Verifierکو وجوہاتکےساتھتوثیقسے انکارکر دیا جائےیاکسیبھی وجوہاتکو ریکارڈکرنےکےبغیر رہائشیبی ککوتبدیلکر دیا جائے
تو ،رہائشیشکایت ریڈریسلکےلئے رجسٹرارکی طرفسےتشکیلکردہ ای کنامزدمقام دےسکتا ہے
فصیالتکیتوثیقکریں
،PoI, DoB, PoA, PoRPoRکے خالفنام،پیدائشکیتاریخ ،ایڈریس ،اور رشتہکیت

نام –
پو میں ای ک ایسے دستاویزکیضرورت ہوتی ہے جس میں رہائشیکانام اورتصویر ہے.دونوںسپورٹنگ دستاویزاتکیتصدیقکریں
–
کے طورپرقبولنہیںکیا جائےگا.بھرپور اور  PoIدستاویزات میںسےکوئی رہائشیکیتصویرپر مشتملنہیں ہے،تویہ ای ک درست POIاگرپیشکردہ
ہراساںکرنےسےپاک ہونےکےلۓ،پرانےتصاویرکےساتھ دستاویزاتقابلقبول ہوںگے

تصویرکےبغیر درستپی اوآئ

تصویرکےساتھ درستپی اوآئ

 رہائشیکا اسکانامپوچھکر دستاویز میں درجکریں.یہیقینیبنانا ہےکہ رہائشیاپنے دستاویزاتفراہمکررہے ہے
 اسشخصکانام مکمل ہونا چاہئے.اس میںنمائشیا عنوانات جیسے مس ،مس ،مسز ،میجر ،ریٹائرڈ ،ڈاکٹر وغیرہشاملنہیں ہونا چاہئے
.
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

Wrong usage
)(with salutation

Wrong usage
)(without salutation
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

یقت میں رمیشکمارسریواستو ہوسکتا ہے۔ اسی طرح  ،ایک خاتون اندراجاپنےنامکوکے ایس کے درگا
اسی طرح آرکےسریواستوکاپورانامحق
کےنامسےبتاسکتی ہے جبکہ اسکاپورانامکلوریسوریہکنکا درگا ہوسکتا ہے





POI



نام میںفرقکیصورت میں اعالنکیاگیا ہے اور ایک دستاویز میں ( ) PoIہجے اور /یاپہلے ،درمیانی اور آخرینامکےترتیبت ک محدود ہے،
رہائشیکی طرفسے اعالنکردہنام درجکیا جاسکتا ہے.
رصف نام یک ترتیب می فرق ےک طور پر قابل قبول

بینک پاس بک کو ایڈریس ےک ثبوت ےک طور پر استعمال کیا جاتا ہ

ےک ثبوت (پ او آئ) ےک طور پر استعمال ہوتا ہ

)(POA
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

نام می فرق یک وجہ ےس قابل قبول نہی
بینک پاس بک کو ایڈریس ےک ثبوت ےک طور پر استعمال
) (POAکیا جاتا ہ

ووٹرشناختیکارڈشناختکےثبوتکے طورپر استعمال
)(POIہوتا ہے

 .bاگر انرجیکی طرفسےتیار دو دستاویزیثبوت اسینام میں مختلف ہوتے ہیں (یعنی،ابتدائی اور مکملنامکےساتھ)تو انوللیکا مکملنام ریکارڈکیا
جانا چاہئے.
 .cکبھیکبھیبچوںکاابھیتکنامنہیں رکھا جاسکا ہے.ای آئی ایلکو مختصکرنےکےلئےفردکےنامپرقبضہکرنےکی اہمیتکی وضاحتکرکے
بچےکےلئےنامزدکردہنامکو معلومکرنےکیکوششکریںPoI .کےلئے معاون دستاویزاتکی غیر دستیابیکیصورت میں،نامکو متعارفکرانے
کی مددسے ریکارڈکیا جانا چاہئے.
.
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

ایچ او ایفبغیرتصدیقکے عملکیتوثیقکی مثالیں
مثال 1

یف کے
درجہ ذیل میں آدھار حامل کا آدھار ڈیٹا اپ ڈیٹفا مر کا اسکرینشاٹ ہے۔یہاں آدھار حامل واال ہیڈ آففیملی (ایچ او ا )
تفصیالتکو اپ ڈیٹکرنے کےلئے اصل دستاویزاتکیتصدیقکی جائے
تفصیالتکو اپ ڈیٹکررہا ہے۔
بغیراپنی اندراجی
گی
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

آدھار اپ ڈیٹفارم
لقہپی او آئی اورپی اوبیکیتصدیقکرنیہوگی۔یہاںکچھاصل دستاویزات ہیں جنکی مددسے آدھار
تفصیالتکو اپ ڈیٹکرنےکےلئے  ،متع
رکھنے والے کیشناخت کیتصدیقکی جاسکتی ہے
مارکسشیٹ (گورنمنٹبورڈیایونیورسٹیکے ذریعہ جاریکردہ)تاریخ
پیدائشکے ایکثبوت (پی اوبی)کے طورپر استعمال ہوتا ہے

پینکارڈشناختکےثبوتکے طورپر استعمال
) (POIہوتا ہے

ذیل میں آدھاراندراجیا اصالحکےلئے مثال ہے 2مثال

آدھارتصحیحفارم
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

فصیالتکیتصدیق ہوتی ہے
یفکیٹ)کے خالف آدھار ہولڈرکیت
اصل دستاویزات (اس معاملے میںبرتھسرٹ

تاریخپیدائشکےسندکا استعمالتاریخپیدائشکے ایکثبوتکے طورپر ہوتا ہے (پی اوبی
:ڈی اوبی(پی اوبی)کی دیگر دستاویزات ہیں :شناختی دستاویزاتکی دیگرثبوت ہیں
پینکارڈ
یفکیٹ
تھسرٹ
بر
سپورٹ
پا
ایےلیٹر ہیڈپرگروپ اےگزٹیٹآفیسرکے
یفکیٹ
یعہتاریخپیدائشکاسرٹ
ذر
مرکزی  /ریاستکیپنشن ادائیگیکا آرڈر

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

شناختیتعلیمی ادارہکے ذریعہ جاریکردہفوٹو آئ ڈی •



آرمس الئسنس
یفکیشن جاریکیا ہے۔ اپ ڈیٹکی نمبرکے طورپر مشروع ہیں
:یوآئی ڈی اے آئینے آدھار ریکارڈ میںنام ،صنف اورتاریخپیدائشکیاپڈیشنسے متعلقنوٹ

رہائشیکیتاریخپیدائش زندگی میں ایکباراپ ڈیٹکی جاسکتی ہے اسشرطپرکہ ڈی اوبیکی موجودہ حیثیتکا اعالنکیاگیا ہےیا اس
کا اندازہلگایاگیا ہے
نام زندگی میں دوبار اپ ڈیٹ ہوسکتا ہے
زندگی میں ایکبارصنفکو اپ ڈیٹکیا جاسکتا ہے
پی اوبی دستاویز جوپیشکیگئیتھی جبکہ اندراجکو آدھار میںپی اوبیکی اپ ڈیٹکےلئے دوبارہ استعمالنہیںکیا جاسکتا ہے
تاریخپیدائش (ڈی اوبی(

یعےکیا جائےگا .اسکےلئے رہائشیکو
منظورشدہ حدضروریا تسے زیادہکےاپڈیشن ایک رعایتکی ہینڈلنگکے عملکے ذر
فتر جاناپڑتا ہے۔
عالقائی د

a.

ثبوتکے طورپرکسیبھی مشروع دستاویزاتپیشکرنےکیضرورت ہے b.
.رہائشیکوپیدائشکیتاریخکا ای ک
توثیقشدہ ہونےکا اعالن /تاریخپیدائش میںتبدیلیکےلئے رہائشیوںکی جانبسے موصول ہونے والی اپ ڈیٹکی درخواست
.قطعنظرکی حدیاتبدیلیکی حد  ،زندگی میں ایکبارکی اجازت ہوگی

c.

رہائشیوںکی طرفسے موصولہ اپ ڈیٹکی درخواستتاریخپیدائشکیتبدیلی میں جوپہلےسےہیتصدیقشدہ ہے {یو آئی ڈی اے آئی}کے عالقائی دفتر
تی ہے
کا دورہکرنےکیضرورتپڑسک
رہائشیپتے

یفائرڈکویہیقینیبنانا چاہیےکہپو اے دستاویز میںنام  PoIدست اویز میںنامسے مل
 .aتصدیقکریںکہپو میںنام اورپتہشامل ہیں .وی ڈ
قبول ہےاگرفرق صرف ہجے اور /یاپہلے ،درمیانی اور آخرینامکےترتیب میں
سکے PoI.اور  PoAدستاویزمیںنام میںفرققابل
ہےتب.
تھ رہتا ہے.اگر
" .aشخصکی دیکھبھال"،اگرکوئی ،عام طورپربچوں اور عمرکےلوگوںکےلئےبالترتیب والدین اوربچوںکےسا
دستیابنہیں ہےتویہ ایڈریس الئن خالی چھوڑسکتا ہے.
فی /ترمیم میں رہائشپذیریپائیدارعالقے ،جیسے ہاؤس نمبر،لین نمبر ،اسٹریٹنام،
 .aایڈریسکیتوسیعکی اجازت ہے.جبتک ان اضا
تیتبدیلیوں  /اصالحاتکوپنکوڈ وغیرہ مینشاملکرنےکی اجازتنہیں دی
لطیوںکو درستکرنے،پی ایچ اےکوڈ میں اقلی
ٹائپنگکی غ
تیتبت کپو اے دستاویز میںذکرکردہبیس ایڈریسکوتبدیلنہکریں.
جا
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

فی طورپربنیادیپتہکوتبدیلنہیںکرتا ہے
قبول اضا
قابل
بینکپاسبککوپروف ایڈریسکےبطور استعمالکیا
) (POAجاتا ہے

ج یا تصحیح فارم

Landmark added

تبدیلکرتے ہیںتو،
فی اہم ہیں اورپوتے میں درجکردہبیسایڈریسکو
تبدیلیاںکا
 .aاگرایڈریسبڑھانے میں درخواستکردہ
تعارفکرانے والےکے ذریعےاندراجکرنےکیضرورت ہوگی..
پیداکرنےکےلئے ای ک م
رہائشیکو ای ک متبادلپو
قابل قبول نہی ہ کیونکہ بنیادی ےپت می تبدییل ہ
بین کپاسب ک ایڈریسکےثبوتکے طورپر استعمالکیا جاتا ہے
)(POA

آدھار اندراج یا تصحیح فارم

Change in House
Number

یالت:
فص
رشتہکیت
.a
.b
.c
.d

5سالسےکم عمربچوںکے معاملے میں ،والدینیاسرپرست میںسے ای ک "نام" اور "آدھارنمبر" الزمی ہے.
پیداوارکرنا چاہیں (یا وہ ای کساتھ داخل ہوسکتے ہیں).
والدین /گارڈینبچوںکواندراجکرتے وقتاپنے ع ارضی خطکی
ای کبالغکے معاملے میں ،والدینیابیویکےبارے میں معلوماتکےلئےکوئیتوثیقنہیںکی جائےگی.
وہصرفاندرونی مقاصدکےلئے ریکارڈکر رہے ہیں.
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

خاندانکےسربراہ (:)HoF
 .aتصدیقکریںکہپی آر آر دستاویز خاندانکےسربراہ اور اسکے ممبرکے درمیانتعلققائمکرتا ہو.
 .bصرف انکے خاندانی ممبران رشتہ دستاویز (پی آر آر)کیبنیادپراندراجکیے جاسکتے ہیں ،جنکےنام رشتہ دستاویز
یندرج ہیں
م
 .cخاندانکے رکننامزد ہونےپر جب خاندانکےسربراہ ہمیشہ خاندانکے رکنکےساتھ رہیںگے.
یالتبھی چی ک
فص
 .aہوآف ایف ایکیبنیادپرتوثیقکے معاملے میںتوثیقکواندراج /تازہترینفارم میں ایچ ایف ایفکیت
فارممیں ایچ ایف ایفکانام اور آدھارنمبرکوعارضی خطکے خالفتصدیقکی جانی چاہیے.
کرنا چاہیے.
یالتصرف ایچ اے
فص
 .dاسباتکویقینیبناناکہ HoFکیبنیا دپراندراجکےسلسلے میں،فارم میںبیانکردہتعلقاتکیت
ایفکے ہیں.

:موبائلنمبر اور ای میل ایڈریس
اوٹیپیکے ذریعے ایکے وائیسیکے مقصدکےلئے موبائلنمبرکی اہمیتکو مشورہ اورباتکویقینیبنانےکے رہائشی اسکا  /اس
.کے موبائلنمبرفراہمکرتا ہے ،اگرچہیہ الزمینہیں ہے۔

a.

فیسیکیورٹیشاملکرنےکیلیےفراہمکرےاگر ہر طرحکیتصدیقناکام
رہائشیکویہ مشورہبھی دیںکہ وہاپنا ای میل ایڈریسصرف اضا
ہوجائے اور رہائشیوںکوبھی معلومات ای میلکے ذریعےشیئرکی جاسکیں۔

b.

رہائشیکو مطلعکریںکہ موبائلنمبرصرف آدھار اندراج مراکز میں اپ ڈیٹکیا جاسکتا ہے اور آن الئننہیںکیا جاسکتا

انٹروڈیوسکرنے واال

آدھار میں انرولڈ دستاویزبغیر رہائشیکےکیسے ہیں؟

 .aکلیدیآبادیاتی اعداد وشماراندراجکے وقتتصدیقکیا جانا چاہیے.رہائشیکسی
بھی منظورشدہ دستاویزاتشناختکاثبوت (پو) اورایڈریسپروفکوثبوت
(پو)کے طورپر السکتا ہے.
 .bاگر ای ک رہائشیشناختیاایڈریسکے دستاویزیثبوتفراہمکرنےسےقاصر
فتروںکی
ہےتو ،وہپہلےسےنامزد "متعارفکرانے والے"کے ذریعے داخلہکیا جاسکتا ہے جو رجسٹراریا عالقائی د
طرفسےشناخت اور مطلعکیا جاتا ہے.
 .cای ک متعارفکنندہشخص ایسا ہے جو رجسٹرارکے ذریعہ مجاز ہے جو ایسے رہائش متعارفکرانےکےلئے جوپویو /پوآ
فکیٹ ہی رہائشی ہے.
دستاویزکےپاسنہیں ہے.یہتعارف اسکا مطلبیہنہیںکہ رہائشیسرٹی
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متعارفکرانے واالکون ہے؟
فراد ہیں (مثالک ے طورپر ،رجسٹرارکے مالزمین ،مقامی اراکین ،مقامی اداروںکے ارکان،
 .aمتعارفکرانے والے ا
ئندے)کے
اتذہ،صحتکارکناں اور ڈاکٹروں ،انگانواڈی  /ایچ اے ایچ اےکارکناں ،مقامی این جی اوکےنما
پوسٹر ،اس
طورپر ای ک رجسٹرارکی طرفسےشناخت اور "متعارفکار"کے طورپر UIDAIکے  CIDRمیں رجسٹرڈ
شخص.
فتر خودکو رجسٹریوںکیسہولتکےلئے متعارفکرانے والوںکےپولکی
 .bبعض معامالت میں UIDAI ،عالقائی د
شناختکےلۓپہچانی جاسکتی ہے.
 .cمتعارف 08سالکی عمرکے اوپرکا ہونا چاہئے اور متعارفکرانے والےکا مجرمانہ ریکارڈنہیں ہونا چاہئے.
 .dمتعارفکاروںکو رجسٹر ارسے منسل ککیا جائےگا.اسی متعارفکنندہسے زیادہسے زیادہ رجسٹرارکی طرفسے
استعمالکیا جاسکتا ہے جبت ک وہمتعلقہرجسٹرارکی طرفسےنشاندہیکی جاۓتبت ک وہUIDAIکےسی آئی آر آر
میں مخصوص رجسٹرارکےلئے "متعارفکرانے"کے طورپر رجسٹرڈ ہوں.لہذا ،متعارفکنندہصرف رجسٹرارکے
دائرہکارکےاندراندرلوگوںکو متعارفکراسکتا ہے.اسکے عالوہ ،ای ک رجسٹرار انتظامیسرحدوں (ریاست،ضلع
سطح)کی طرفسے ای ک متعارفکرانےکے عملکو مزید حدت ک محدودکرسکتا ہے.
ای ک متعارفکی ذمہ داریاںکیا ہیں؟
 .aای کبار جب رجسٹرارتعارفکرانے والوںکو عالقائی وارکی حیثیتسےشناختکرتا ہے (ضلع  /ریاست جس میں
متعارفکرانے والےکوکامکرنےکا مجازقرار دیا جاتا ہے) ،وہ متعارفکرانے والوںکو مطلعکرےگا.
 .bمتعارفکاروںکو الزمی طورپرجدیدپروگرامکےساتھ واقفکرنے اور متعارفکرانے والےکی ذمہ داریاں اور ذمہ
بیداری ورکشاپ میںشرکتکی ہے.
داریوںکوسمجھنےکےلئے رجسٹرارکویو آئی آئی اے آئینے منظمجدید
 .cنشاندہیتعارفبروکرز ای کتعارفبروکرزکے طورپرکامکرنےکےلئےتیار ہے،تو وہ آدھاراندراجکو چالوکرنےکے
مقصدسے ای کتعارفبروکرز ہونےکےساتھتحریری رضا مندی (مشروعکارکردگی{"ضمیمہ "Dکے طورپر منسل ک)
فردشناختیاتھارٹی ( )UIDAIاور رجسٹرارکے
دینےکےلئےہدایات اور طریقہکارپر عملکرناپڑےگااوربھارتکی من
ذریعے متعارفکراناپڑےگا۔
 .dمتعارفکرانے والوںکیتعداد میں داخل ہونےکیضرورت ہے اور انکے آدھارنمبروںکو موصول ہونی چاہیے
اوررضاکاروںکو متعارفکرانےکےلۓانکےفارمپر دستخطکئے جائیںگے.
 .eانکویہیقینیبنانا چاہیےکہ رجسٹرارنے رجسٹرکردیا ہے اورانکو متعارفکرانےکے طورپر  UIDAIمیں متعارف
کرایا ہے۔
 .fمتعارفکرانے والوںکواپنے داخلہ والی جگہوں میں داخلہکےشیڈولز،اندراجسینٹرکے مقامات اوراندراج مرکزکے
آپریشنلگھنٹوںپر خودکو مطلعکیا جانا چاہئے.
 .gانہیںیہیقینیبنانا چاہیےکہاندراج مرکز میں انکے رابطےکی معلومات درست طریقےسے ظاہر ہو.کوئی ڈسپلے  /غلط
معلوماتکیصورت میں،اندراجسینٹرسپروائزرسے معلوماتکےنمائش  /درستکرنےکےلئےپوچھیں.
شندوںت ک آسانیسے رسائی ہوناضروری ہے.
 .hتعارفکاروںکو رہائشیبا
 .iمتعارفکرانے والوںکو درستی اورتکمیلکےلئے داخلہفارمپر رہائشیکانام اورپتہ چی ککرناضروری ہے.
یالتاپنیشکل میںبھی دیکھنا چاہئے اور اسکےبعد دیئے جانے والی داخلہفارمکی جگہپر ان
فص
 .jمتعارفکنندہکواپنیت
کے دستخط  /انگوٹھےکانشانفراہمکرنا چاہیے.
 .kمتعارفکاروںکو رہائشیوںکیتوثیقکےلئے ECکےکامکےگھنٹوںکے دوراناپنے آپکو دستیاب ہونا چاہئے.اگر ،وہ
آپریشنلگھنٹوںکے دوران دستیابنہیں ہیںتو وہ دنکے اختتامپراندراج مرکزکو دیکھسکتے ہیں اور انکیتصدیقکے
لئے منتقلی رہائشیوںکیفہرستکو دیکھسکتے ہیں.
یالتکو احتیاطسے چی ککرنا چاہیے اور انکو منظوری  /ردعملفراہم
فص
 .lمتعارفکنندہکو رہائشیکانام اورایڈریسکیت
کرناضروری ہے.
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.m
.n
.o
.p
.q

انرولماٹ اوراپڈیٹ

متعارفکاروںکو ای ک رہائشیکےاندراجکیتوثیقکرنےکےلئےجدیدگاہ کپراپنےبایو میٹرکفراہمکرناپڑتا ہے.
متعارفکنندہبھیاندراجکےلۓ رضامندیپر انگوٹھہکانشانفراہمکرتا ہے جہاںپر رضامندی اسکیضرورت ہوتی ہے.
متعارفکرانے والے رہائشیکیشناخت اورایڈریسکیتصدیقکرتے ہیں جو انہیں متعارفکرارہے ہیں
فکارصرف ایسے رہائشیوںکو متعارفکرانا چاہتے ہیں جنکےپاسشناختیاپتہکے دستاویزیثبوتنہیں ہے
متعار
متعارفکرانے والے ہرفردکو متعارفکرانےکی ذمہ دارنہیں ہے جو انکےپاسپہنچتے ہیں

شندوںکو متعارفکرانےکےلئےفیس چارجنہیںکرسکتا.تاہم ،رجسٹراراسکامکےلئے انکو اداکرنے
 .aمتعارفکاربا
کےلئےای ک اعزازینامپیشکرسکتا ہے
متعارفکرانے والےکی ذمہ داریکیا ہیں؟
 .aتعارفکنندہکوکسیشخصکےساتھاندراجکے وقتکسی دوسرےشخصکو (مردہیا زندہ)کینشاندہینہیںکرنا چاہئے.
تبدیلکرکے جھوٹیبایو میٹرک معلوماتفراہمکرنےکےلۓ
ف ک معلومات
فک ارکو ای کجدید ہولڈرکو جانبوجھکر ڈیموگرا
 .bمتعار
کسی دوسرےشخصکینشاندہیکرنے میںبھی مددنہیںکرنی چاہئے.
 .cہدایاتکی خالف ورزیکےلئے متعارفکرانےکے خالفسختکارروائیکی جائےگی.
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یجنسی اور انرولمنٹاسٹافکی آنبورڈنگ  :چیپٹر ۳
انرولمنٹ ا
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

پٹر  ۳آنبورڈن گ
چی
آن بورڈنگ انرولمنٹ ایجنسی

انرولمنٹ ایجنسی اندراج ایجنسیوں اندراج اسٹیشنوںکےلئے ایک آن
.بورڈن گکے عملسےگزرناپڑےگا
اتھارٹی رجسٹرار اور ای اےکےساتھ آنبورڈن گکے عملکو
کوآرڈینیٹکریگی
آنبورڈن گکے عملکےساتھساتھ مندرجہ ذیلمیں
شامل ہوںگے:
ای ایز اندراجکے اسٹیشنکیتعیناتیکی منصوبہبندیکا اعالنکرےگایعنی
مراکزقائمکئے جائیںگے
ای ایزیہبھی ظاہرکرےگاکہ انکےپاستصدیقشدہ اورفعالآپریٹرز،
الزمی مشینیں اور ہارڈ ویئرتعینات ہیں
ای ایزیہبھی ظاہرکرےگاکہ انکے اندراج مرکزکےنگرانیکےلئے الزمی
بنیادی ڈھانچہ ہے

ای اے رجسٹرارکے ساتھ منصوبہبندی اور مشینکیتعیناتی منصوبہتیار
فیسرکے ساتھ شریککرےگا جوپھر
فاتر  /نوڈل آ
کرےگا اور اتھارٹی د
تعیناتی منصوبہ منظورکرےگی

ای اےکو اسباتکویقینیبنانا ہےکہتمامآپریٹر /
سپروائزر جواپنے ای اےکوڈکےتحتکامکر رہے ہیں،
.آپریٹر ہم آہنگی اورپیکٹکےساتھکامکرتے ہیں.

فعالسٹیشنکیفہرست
اپیلمنٹپورٹلپر غورکرنےکےلئےشروع ہوگیUIDAI ،
بقتپذیری عملکو مکملتعددکےساتھ مطابق مکمل ہو جائےگا
ای کبار جب مطا
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نرولمنٹ اسٹافکی آنبورڈن گ
ا

فکیٹ حاصلکرنےکےبعد  ،انرولمنٹ اسٹاف کو آن
ویلیڈ سرٹی
بورڈن گفارمکوپ ُرکرنا ہوگا اور وہتصدیقنامہ  /چالوکرنےکیلیے
فتر میں جمع
اپنی اندراج ایجنسیکے ذریعہ اتھارٹیکے عالقائی د
کروانا ہوگا

1۔ آنبورڈنگکے دورانبایو میٹرککی اندراج اسٹافتصدیقکے
بعد انرولمنٹکالئنٹ میں اسٹورکیاگیا ہے۔ آنبورڈنگ عملکے
دوران انرولمنٹکالئنٹکےلےضروری ہےکہ وہ انٹرنیٹسے
جڑا رہے

2.

انرولمنٹ اسٹافکواتھارٹیکے ذریعہ مقررکردہٹیسٹن گ
یفیکیشن ایجنسیکے ذریعہ مستندتصدیقکرنی ہوگی
اورسرٹ

1.

3۔کسیبھیصارفپربورڈن گکرنےسےپہلے،صارفکی
سندفائل ڈاؤنلوڈ اور اندراجکی درخواست میں درآمدکیا جاتا
ہے.
فائل xmlصارفکیسندکیفائل ڈیجیٹل طورپر دستخط .
میں ہے

2۔ آنبورڈن گکے وقت اسٹیٹس
فصیالتکیتوثیقکامیابیسے مکمل اورمقامی ڈیٹابیس
بایو میٹرکت
حفوظکیا جاتا ہے
میں م
فصیالتکیتوثیق
اندراجنہکیا ہوا:صارفکےبایو میٹرکت
کوکامیابیسے مکملنہیںکیا جاسکتا ہے اور مقامی ڈیٹابیس
میں ذخیرہنہیںکیا جاسکتا ہے
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 2۔کالئنٹیہبھییقینیبناتا ہےکہ معطلکردہآپریٹرز ماسٹر ڈیٹاکے
بعدجو ڈاؤنلوڈکیاکیاگیا ہے .اس طرحکےآپریٹرز اسنقطہکےبعد
مندرجنہیں ہوسکتےیابورڈپرقائمنہیں رہسکتے
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

اندراج اسٹافاپنی انگلیکےنشانات (بائیںسلپ ،دائیں اسکیپ اور دو
انگوٹھے)فراہمکرےگا

ای کباربایو میٹرکسکیپچرکرلیا جاتا ہےتوصارف
سیڈرسرورکوتصدیقکےلیےدرخواستبھیجتا ہے.
سرورکیتصدیقکے دوران ،داخلہ اسٹافکےبایو میٹرک اسٹاف
فرادی طورپر ایک ہیشخصکی طرفسےفراہم
کےساتھ ہی ان
کردہبائومیٹرککے خالفمقابلے میںآتا ہے



جببائیو میٹرککیکوالٹی حدسے اوپر ہےتو،پاس اشارےصارفکو
دکھایا جائےگا
صارفبایومیٹرککوکیپچرکرنےکی المحدودکوششکرےگا جس
میں مطلوبہ حدت کگزر جاناپڑتا ہے

GPS Sync of
Enrolment Device

ا ای اےکے عملےکو اسباتکایقین ہونا چاہیےکہ اندراج آلہکو ہر وقت جیپی ایس آلہسے منسل ککیاگیا ہے۔ 
ای اےکے عملےکو اسباتکایقین ہونا چاہیےکہ اندراجکےکالئنٹ میں الگ انکے وقت آلہ مکمل طورپرفعال ہو
ای اےکے عملےکویہیقینیبنانا چاہیےکہ ہر اندراجکے ذریعہ آلہکے مواصالتکوکیپچرکرلیا جائے
ان صورتوں میں جہاں جیپی ایس ڈیوائس انرولمنٹپیکٹ مین دستیابنہیں ہیے ،اندراجکو مستردکردیا جاتا ہے اور آپریٹرکوبالککیا جائےگایا
آپریٹر /سپروائزرکے خالف مزیدقانونیکارروائیکی جائےگی
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آدھار انرولمنٹ/اپڈیٹپروسیز  :باب 4
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

وسیس
باب  :4آدھار انرولمنٹ /اپڈیٹپر

انرولماٹ اوراپڈیٹ

فک اوربائیو میٹرک ڈیٹا حاصلکرنےکےلۓ،
آدھار داخلہکے عمل میں داخلہ اندراج  /آدھرا انرولمنٹ اورکریکشناپینڈکس ایبھرناشامل ہے۔ ڈیموگرا
(اندراجکیشناخت)پر مشتملتسلیمشدہپرچیکوتاریخپیدائشکے EIDشناختکےثبوت (پو) اورشناختکےثبوت (پو)،کاثبوت (پود)،کاثبوت
دستاویز اکنولیجمنٹسلیپ (انرولمنٹ آئی ڈی)کو جمعکرنےسےقبل
یقے ہیں جنکےپاسشناختکےثبوت اور ایڈریس دستاویزاتکیبنیادپر داخلہیا خاندانکےسربراہکے ذریعہ
رہائشیکےلئے داخلہکے دیگر طر
ایڈریس دستاویزاتکاثبوتنہیں ہے.
تقریبا ای کسویا دو دن (یا اسسے زیادہ) مدتکےلئےبھارت میں رہائش
کوئیبھی رہائشی داخلہکےلئے درخواستکیتاریخسےپہلےبارہ ماہوں میں
پذیر رہا ہو
رہائشیکوصرف ایکبار اندراجکرنےکیضرورت ہے ،جیساکہاتھارٹیکی طرفسے مشورہ دیا جاتا ہے جبت ککہ ای کسے زیادہ اندراجات ردعمل
میں آئیںگے
آدھارنسلکےلیے منتظر وقت  22دنت ک مختلف ہوسکتا ہےسیڈر میں رہائشی ڈیٹاکو رسیوکرنےکےبعد۔
نوٹ :مختلفنمبروںکے مقابلے میں دیگر وجوہاتکیبناپر آدھارنمبرکو ختمکرنےکی صورت میں رہائشیوںکو دوبارہ داخلہ دینا ہوگا .آدھارنمبرکو ختم
کرنےکی وجوہاتضمیمہ ایف میںبیانکیگئی ہیں

انرولمنٹکیقسمیں

شناختکاثبوت (پو)  -الزمی
ایڈریسکاثبوت (پو)  -الزمی
پیدائشکیتاریخ (اختیاری


دستاویزپر مبنی اندراج

:متعارفکنندہشامل ہوتا ہے
رجسٹرارس،انکےاپنے مالزمین
•لوکلباڈیکے اراکینکا انتخاب
• مقامی انتظامی اداروںکے ممبران
• ڈاکیہ
• اساتذہ جیسےتاثرات
•صحتکارکنان
• ڈاکٹر
• آنگنواڈی  /آساکارکن
• مقامی این جی اوکےنمائندے

متعارفکارپر مبنی اندراج

متعارفکروانے والے اندراجپر مبنیکے دورانکیپچرکیا ہوا اطالع
تعارفکرانے والےکانام
متعارفکروانے والےکا آدھارنمبر
متعارفکرانے والےکیبایو میٹرک معلوماتکی ای ک مثال
خاندانکیبنیادپر اندراجکےسربراہ
Toll free: 1947
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• خاندانکےسربراہکانام
رشتہ(پی آر آر)کاثبوت رہائشی اورHoFکاثبوت
• خاندانکےسربراہکابنیادنمبر
• داخلہکے وقت خاندانکےسربراہکیبائیو میٹرککیتصدیق
•پیدائشکیتاریخکاثبوت
رشتہکاثبوت (گارڈین اوربچے)
• اندراجکیشناختیاکسی والدینکا آدھارنمبر،ترجیحی طورپر
فظ زندہ ہوں
ماں اس حالت میں دونوں والدینیا محا
• اندراجکے وقتکسیبھی والدینکیبایو میٹرکتصدیق
•بچےکاپتہ والدین /سرپرستکی طرح ہی ہوگا



تع ارفپر مبنی اندراجکے دوران حاصلکردہ معلومات



دستاویزاتکیفہرستکی اجازت دی جاسکتی ہے جیساکہضمیمہ جی
میںبیانکیگئی ہے



اندراجپر مبنیفیملی
کاسربراہ

ایڈریس اوربچےکا موبائلنمبر منسلک والدین /سرپرستکے طورپر ای ک
ہی ہو جائےگا
نوٹ
چائلڈ انرولمنٹ

ایڈریس میںتبدیلییا اپ ڈیٹبچے اور والدین /سرپرست میںبی ک
وقتنہیں ہوسکتی ہے
والدین /سرپرستکوپہلےبچےکو اندراجکرنےسےپہلےاپناپتہ اپ
ڈیٹکرنا ہوگا
آدھار حاصلکرنےکےبعد ،بچے والدین /سرپرستکا آدھار
استعمالکرکے اندراجکرایا جاسکتا ہے

(پانچسالسےکم عمرکے
لے)



ہ ے۔ مذک ور میں جی ضمیمہ جوف ہرستک ی دستاوی زاتگ ئی دی اجازت
سہولت چارج :عمر میں  12/2سال حاصلکرنےکےبعدبچےکے لئےفریش اندراج اور الزمیبائیو میٹرک اپ ڈیٹمفت ہے۔ آپریٹر /
یسہ مانگنے والی ایسی سرگرمیوںکوبلیک لسٹکیا جائےگا اور انکے خالف مزیدقانونیکارروائیکی جائے
سپروائزر سےپ
تفصیالتکا ذکر ضمیمہ ایک میںکیاگیا ہے
گی۔ رہائشیوںسے وصولکیے جانے والے معاوضوںکی مکمل
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

گئیمعلومات
اندراجکے دوران حاصلکی

انرولماٹ اوراپڈیٹ

بایومیٹرک مستثنیات جیسے رہائشیوںکا اندراج جیسے انگلی /گمشدہ آنکھ وغیرہ  ،مندرجہ ذیل معلوماتپرقبضہکرنےکیضرورت ہے۔

سکیناک ے آئ رس دون وں

ن شان اتک ے ان گلیوں دست مام

شبیہہک ی چہرے

بائیو میٹرک معلوماتیعنی  -دس دس انگلیاں اور ایریس 5سالسےکم عمرکےبچوںکے اندراجکےلئےضرورینہیں ہیں5.سالسےکم عمرکےبچوںکے
فک معلومات میںنسل ،مذہب ،ذات،قبیلے،قوم ،زبان ،استحقکی ریکارڈ ،آمدنییا طبیتاریخ میںشامل
لئے چہرےکیتصویرپرکیپچرکرلیا جاتا ہے.ڈیموگرا
نہیں ہونا چاہئے.
بائیو میٹرک استثناکےساتھ رہائشیوںکا اندراج جیسے غائب انگلی  /غائب آنکھیں وغیرہکوکیپچرکرنےکیضرورت ہے- :
فک معلومات
• مکمل ڈیموگرا
• ای ک  ،irisاگر  irisesدونوںپرکیپچرکرنےکےلئے ممکننہیں
• الپتہ انگلیکیصورت میںباقی انگلیوںکےنشان
• استثنیکیتصویر
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آدھار جنریشن  /اپڈیشن ایسٹیپس

مرحلہ  :0انرولمنٹ  /اپ ڈیٹ

مرحلہ :2سی آئی ڈی آر میں آدھارپروسیسن گ

اندراج ایجنسیوںکواتھارٹیکی طرفسے مہیاکردہ
فٹ ویئرکا استعمالکرکے اندراج  /اپ ڈیٹپیکیٹ
سا
سی آئی ڈی آر میں اپلوڈکیا جائےگا.

یو آئی ڈی اے آئی انرولمنٹ ایجنسیسے حاصل
کردہ اندراج  /اپ ڈیٹ ڈیٹاپر عملکرےگی۔
مرحلہ :3نامنظوری
اتھارٹی ممکنہ طورپر ڈپلیکیٹ اندراج ،معیاریا
کسی دوسرےتکنیکی وجہسے اندراج  /اپ ڈیٹ
کی درخواستکو مستردکرسکتے ہیں.
مرحلہ  :4ڈی ڈپلیکیشن  /چیک
اتھارٹیکی طرف سے متعین شدہ ڈپریشن اور
دیگر معیارکی جانچکےبعد ،اتھارٹی نے عدد
نمبرکوپیدا  /اپ ڈیٹکیا ہے.
مرحلہنمبر  :5آدھارنمبرکی ڈلیوری
جسمانی طورپرباشندوںکو آدھارکے ذریعے مطلعکیا جاتا
ہے.

مرحلہ :6ترمیمیا اپ ڈیٹ
• اگر آدھارلیٹریا ایبنیاد میں ذکرکردہ معلومات
میںکچھ غلطی ہوتی ہےتورہائشیاتھارٹیکو
0947پرکالکرکےیا help@uidai.gov.inپر
لکھسکتا ہے.

ڈاؤن لوڈکرنےکےلیے 
الیکٹرانکفارم (ای آدھار) دستیاب ہے 
https://resident.uidai.gov.inسے رجسٹرڈ موبائلنمبر
کیضرورت ہے۔
ایم آدھار اینڈرائڈاپیلیکشن میں ڈاؤنلوڈکیاگیا ہے جس میں
رجسٹرڈ موبائلکیضرورت ہے۔

• رہائشیکی طرفسے مخصوص جدید اپ ڈیٹ
پروسیسن گکےبعد ایک اپ ڈیٹکی درخواست
بھیپیشکرسکتی ہے جسےاتھاریٹیکے ذریعے
واضحکیگئی ہے۔
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آدھار اپ ڈیٹکے عمل

انرولماٹ اوراپڈیٹ



آدھارنمبر ہولڈراتھارٹیکی طرفسے مخصوصبنیاد اپ ڈیٹپروسیسن گکے ذریعہ درج ذیل معا مالت میں انکیآبادیاتی معلوماتیابایو میٹرک
معلوماتکیتبدیلیکی جاسکتی ہے.



فک
ف ک معلومات غلط ہےیا اسکےبعد میںتبدیلی ہوئی ہے،آدھارنمبر ہولڈر اس طرحکے ڈیموگرا
اگر آدھار ہولڈرنمبرکیکوئیبھی ڈیموگرا
معلوماتکو  CIDRمیںاپنے ریکارڈ میںتبدیلی آنےکی درخواست دےسکتا ہے.



اگر آدھارنمبر ہولڈرکیکوئیبایو میٹرک معلوماتکھوجائےیاکسیبھی وجہسےبعد میںتبدیل ہوجائےتو ،عددنمبر ہولڈرکو اسسے متعلق
 CIDRمیں ریکارڈکے طورپرضروریتبدیلکرنےکےلئےاتھارٹیکو درخواست دےگا.



الزمی اپ ڈیٹ:پانچسالکی عمرکےبچے اورپندرہسالکی عمرکےلوگوںکیبایو میٹرک معلومات الزمی طورپر اپ ڈیٹکی جاتی ہے.



خارج ہونےکیصورت میں ،ای کنمبر ہولڈریا رہائشیکو اسکیاپنیشناختی معلوماتکو جزوی طورپریا مکمل طورپر اپ ڈیٹکرنا ہوگا.



مرکزیشناختی ڈیٹا ذخیرہ میںکسیشناختی معلوماتکو رہائشیکی رضامندییا درخواستکےبغیرتبدیلنہیںکیا جائےگا .آدھارنمبرکے
deactivationکے وجوہاتضمیمہ  Iمیںبیانکیگئی ہے

اپ ڈیٹسکا موڈ
آپریٹر اور /یاسپروائزرکی مددسےکسی اندراج مرکز مینعارضی اپ ڈیٹ
کی درخواستفارم میںضمنی جے (الف) میںبیانکیگئی ہے.
• رہائشیباہمی طورپر مستند ہو جائےگ ا اور اسکے اعداد وشمارکو اپ ڈیٹ
کرنے اور دستاویزاتکوسپورٹکرنے اورشناختکی معلوماتکےساتھساتھ
اپنےنمبرکوفراہمکرنےکیضرورت ہوگی.
• اندراجسینٹرکیفہرست اس ویبپر دستیاب ہے:
https://appointments.uidai.gov.in/

وزٹن گ

آپریٹر اور /یاسپروائزرکی مددسےکسیبھی اندراجکےسینٹر میں۔ آدھار
اپ ڈیٹکی درخواستفارمضمیمہکےکے میںبیانکیاگیا ہے

اندراج
مرکز

::اندراجکے مراکزکیفہرستیہاں دستیاب ہے
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
گئی ہے جہاں رہائشی آن الئناپائنٹمنٹبککرا
ایکنئیسہولتشاملکی
سکتا ہے
لن ک :
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

رہائشیکا ایڈریس اوررجسٹرڈ موبائلنمبر جمعکرکے آدھارنمبرکوپورٹل ایس
ایسیوپیکے ذریعے آن الئن اپ ڈیٹکیا جاسکتا ہے اوررجسٹرڈ موبائلنمبر
بھیسپورٹن گ ڈاکیومنٹکواپلوڈکرتے ہوئے
• رجسٹریشن ای ک ونٹائمپاس ورڈ ()OTPکے ذریعےکیا جائےگا اور اس
کورجسٹرڈ موبائلنمبرپربھیج دیا جائےگا

آن الئن موڈ

پورٹلپر دستیاب ہے •SSUP :
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home
رہائشی اسٹیٹس اپ ڈیٹکوٹریککرنےکےلیے اپ ڈیٹ آئی ڈیکوٹریککرسکتا ہے اور ریوائسد آدھارلیٹرکوفیزیکلیا الیکٹرانکٹرم میں رہائشی
کے ممکنبنایا جاسکتا ہے
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

یالت کوکبپچرکرنا اورکالئنٹ :باب 5
فص
ائشیکے ڈیموگرافک اوربائیومیڑکت
رہ
انرولمنٹ /اپڈیٹکواستعمالکرنا
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

ستعمال
ئنٹکا ا
صیالت اور انرولمنٹ  /اپڈیٹکال
ف
یومیٹرکت
ائشیکےبا
قبضہڈیموگرافک اور رہ
باب :5
فصیلی ہدایات
ف ککےلئےت
ریکارڈن گ ڈیموگرا
فصیالت درجکریں.
ف کت
 .aتصدیقشدہ اندراج /اپڈیٹفارمسے رہائشیکی ڈیموگرا
.b

آدھار اپ ڈیٹکیصورت میں،صرففیلڈسکو اپ ڈیٹکرنےکیضرورت ہے جونشان زدہ اوربھرا ہوا ہونا چاہئے.

تفصیالتکے
 .cیقینیبنائیںکہ رہائشینےاپنے موبائلنمبرکوفارم میںفراہمکی ہے.اس طورپر ای میل آئی ڈیکو رہائشیشناختکے طورپر ،ان
استعمالسے رہائشیکےساتھ رابطے میں رہنےکیلئے UIDAIکو،اگرضرورت ہوتوواپس آنے والےلیٹرکیصورت میں.
فک ڈیٹاکےکیپچرکے دوران ڈیٹاکی خوبصورتیپرتوجہ دیں.اعداد وشمارپرکیپچرکے دوران خالی جگہوں ،غیر جانبدارنشانوں،
 .dڈیموگرا
اورچھوٹےلیٹرسکے غلط استعمالسےبچیں.
 .eغی رپارلیمانی زبان اورنقل و حملکی غلطیکا استعمالسےبچیں.ان غیر الزمیشعبوںکو چھوڑ دیں جہاں رہائشیکی طرفسےکسی ڈیٹاکوفراہم
نہیںکیا جاتا ہے.ایسےشعبوں میں  NA ،N / Aوغیرہ درجنہکریں جہاںباشندےنےکوئی ڈیٹافراہمنہیںکیا ہے.
 .fفائلن گ والدین  /ماں /شوہر /بیوی /گارڈینکو 5سالکی عمرسے زیادہ رہائشیوںکےلئے الزمینہیں ہےاگرچہبالغکسی حیثیت میںنہیں ہےیا
نہیں ظاہرکرنا چاہتا ہے.پھر "رہائشیسےتعلق" میں چیکباکس "نہیں دیئےگئے"کا انتخابکریں.
.g

5سالکیکم عمرکےبچوں میں ،والدینکےساتھییاسرپرستکانام اور آدھارنمبر الزمی طورپر ریکارڈکیا جائےگا.

.h

والدینکانامصرف والدینکےنامکے خالف ریکارڈکرنا الزمینہیں ہے.ماںکانام اکیلےباپ داداکےساتھیوںکےلئے ریکارڈکیا جاسکتا ہےاگر
والدینکی طرفسے مطلوب ہو.

.i

والدینکے اندراجبچےسےپہلے الزمی ہے.اگربچےکے والد  /ماں /سرپرستنے اندراجکے وقتنامزدنہیںکیا ہےیانہیں،تو اسبچےکا
اندراجنہیںکیا جاسکتا.

یقینامکےلئےنام ،ایچ ایف ایفکیتعلق اور رشتہ داروںکو ایچ ایف ایفکے خاندانکے رکنکی
 .jخاندانکےسربراہ () HoFکیبنیادپرتوث
تفصیالت ہیں.
تفصیالت درجکیگئی الزمی
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

او پ اے کالئنٹ انسٹال ے
کرن ےک اقدامات

انرولماٹ اوراپڈیٹ

.سسٹم میں آدھار انرولمنٹکلینٹ ورژن  0-3.3.4.2.48ڈاؤنلوڈکریں
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

ڈاؤنلوڈفائلکو منتخبکریں اورپھر اسپررائٹکل ککریں۔
فائلوںکونکالنےکےلئے مینوسےتمامآپشن ایکسٹریکٹکا انتخابکریں۔

.ای ک مطلوبہفولڈرکو منتخبکریں اورپھر ایکسٹریکبٹنپرکلککریں
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

فائلنکالنےکےبعد آپناموںکیفہرست دیکھسکتے ہیں۔
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

اسسے ،سیٹ اپ 5کھولیں۔ آدھار انرولمنٹکالئنٹ۔

سیٹ اپ_آدھارار انرولمنٹکالئنٹ ورژن . 0-3.3.4.2.48ای ایکس ایفائلپر ڈبلکلککریں۔
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

اسکےبعد  ،آپکو اسکرینپرسیٹ اپکا ویلکمپاپ اپنظر آئےگا۔سیٹ اپکیتنصیبکے عملکی اجازت دینےکےلئے
.اگلےبٹنپرکل ککریں

اوٹی اےکالئنٹکامیابیکےساتھ انسٹالکر چکا ہے۔ ابکریڈینشیلآپریشن آئ ڈی،آپریٹرکانام اورپاس ورڈ درجکریں اور
.اسکےبعد مزیدکارروائیکےلئے الگ انپرکل ککریں

Steps to Enrol a Resident Using ECMP Client
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

Step

.اپنے الگ انکیکریڈینشیلکا استعمالکرتے ہوئے اپ ڈیٹ ایسی ایمپیکالئنٹ میں الگ انکریں

01

فصیالتٹائپکریں۔
تفصیالت والے حصے میں مطلوبہت
رہائشیٹائپکو منتخبکریں.۔ ذاتی
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

Step

یالت اور رابطےکی
فص
اگرآبادی اشتراککرنےپر راضی ہوتو موبائلنمبر اور ای میلسمیتتمامآبادیاتیت
فصیالتپُرکریں۔ موبائلنمبر اور ای میل جمعکرنا الزمینہیں ہے
ت

03

فکس ونڈو میںتصدیقشدہ خانہ چیککیا ہےتو  ،حوالہ والےٹیبپرکل ککریں اورپروف آفتاریخپیدائش (پی او
اگر آپنے ڈیموگرا
بی) ڈراپ ڈاؤن مینوسے ای ک دستاویز منتخبکریں۔بصورت دیگر  ،دستاویزکا انتخابنہکریں۔
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

اب  ،رہائشیکے ذریعہپیشکردہ دستاویزات ،پتہکاپروف (پی او اے) اورشناختکاثبوت (پی او آئی) منتخبکریں اور ڈراپ ڈاؤن
لقہ دستاویزاتکا انتخابکریں۔
مینوسے متع

Step

05

فصیالتکے ہیڈکوپُرکریں (صرف ایچ او اف اندراج)
نوٹ :خاندانیت

Step

.اندراجکیقسمپر مبنی معاون دستاویزاتکیتعداد درجکریں

06

چائلڈ اندراجکے معاملہ میں اسٹیپ  6اور 7پرقابل اطالقنہیں ہیں
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

Step

فوٹوٹیبپرکل ککریں اور رہائشیکیتصویرپرکل ککریں۔

07

فنگرپرنٹسٹیبپر جائیں۔بایومیٹرک ڈیوائسکا استعمالکرتے ہوئے دونوں انگوٹھےکےنشانکےبعدبائیں ہاتھکی انگلیوںکےنشان
پرکیپچرکریں۔

Step

08

ایرسٹیبپرکل ککریں۔

Step

آئرس اسکینرکا استعمالکرتے ہوئے دونوں ایرس امپریشنپرکیپچرکریں۔

09
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تفصیالتکیتصدیقکریں۔
آخر میں  ،جائزہٹیبپرکلککریں اور رہائشیکےساتھ
نفرمپرکل ککریں۔
لقہٹیبپر واپس جائیں اور اسے درستکریں۔ک
کسی غلطیکیصورت میں  ،متع
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

آپکوبایومیٹرکسالٹ میںاپنے انگوٹھےکانشان دینا چاہئے اورسیوپرکلککریں۔

.اعترافپرچیکیپرنٹن گکرنا اور رہائشیسے اسپر دستخطکروانا
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معاون دستا ویزات  ،اعترافپرچی اور آدھار اندراجفارمکی الزمی اسکینن گ۔پرنٹ آئیکنپرکل ککریں۔
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

دستاویزکاپیشنظارہ ونڈو اسکینشدہ دستاویزاتکاپرویوکلیےکھلتا ہے۔نیز آپبھرے ہوئے آدھار اپ ڈیٹفارمکوبھی چی ککرسکتے
تفصیالت چیککرنےکےبعد  ،ونڈوکوبندکرنےکےلئےکلوزپرکل ککریں۔
ہیں۔
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Step

سیدپرکل ککریں
.پرنٹ آؤٹلینےکےلئےپرنٹ ر
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

سی ای ایلسی کالئنٹکا استعمالکرتے ہوئے بچےکواندراجکرنےکے اقدامات

یسکو منتخبکریں اور اگرپیدائشکارجسٹریشننمبرنمبر دستیاب ہوتو ،بی آر این /بیننمبر درج
کریں۔
رجسٹریشننمبر درجکرکے  ،مؤکلاپنےنام  ،ڈی اوبی اورجنسکانام ظاہرکرےگا
. NOکو منتخبکریں اگربرتھ رجسٹریشننمبر دستیابنہ ہوتو
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والدین /سرپرست آد ھارنمبر درجکریں ،صنف منتخبکریں اور مزیدکارروائیکےلئے والدین /سرپرستکافنگرپرنٹ
لیں۔
نوٹ :دیا ہوا آدھارنمبر اوربایومیٹرک ایک ہیشخصکا ہونا چاہئے۔

ف ککی معلومات درجکریں
.ڈیموگرا

Toll free: 1947

https://uidai.gov.in/
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

والدینکا موبائلنمبر اور آدھارنمبر درجکریں۔

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

گئی دستاویزکو منتخبکریں اور دستاویزکیتصویرکوکیپچرکریں۔
پیشکی

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

.بچےکیتصویرکیپچرکریں

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

اسکےبعد  ،والدینکی انگلیکانشانلیں جسکے آدھارنمبرکا ذکر ہے۔

.دیئےگئےبائیو میٹرک امپریشنکیتوثیقکرنےکےلئے جائزہپرکل ککریں۔

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

یالتفراہمکردیں اور مکملاندراجپرکل ککریں۔
فص
والدینکیتوثیقکےبعد ،پھرآپریٹرکیت

پرکل ککریں ا
انرولمینٹ ایسٹیٹسونڈو میں . OK

اندراج مکمل ہونےکےبعد  ،اندراجشدہبچےکے والدینکو اندراجنمبرکےساتھ ایک ایس ایم ایس موصول ہوگا۔

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

CELCکالئنٹکا استعمالکرتے ہوئے موبائلنمبرکو اپ ڈیٹکرنےکے اقدامات

سی ای ایلسیٹیبلٹکا استعمال رہائشیکے موبائلنمبرکو اپ ڈیٹکرنےکےلئےکیا جاسکتا ہے۔
”.آپریٹرکیکریڈینشیلکا استعمالکرکے الگ انکریں اور "موبائل اپ ڈیٹ"کو منتخبکریں

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

.آپریٹرکو اوٹیپیبنانےکے رہائشیکا موبائلنمبر داخلکرنا ہوگا

آپریٹرکو رہائشیکا آدھار ،آپریٹر آدھار اور موبائلپر موصولہ اوٹیپی داخلکرنا ہے۔پھرآپریٹرکو
ٹرکلینا ہے اور رہائشی ڈسکلوزر چیککرنا ہے ۔
تصدیقکیلیے رہائشیکابایومی

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

.آپریٹرکواپنیبایومیٹرکتصدیق دےکراپنیتصدیقکرنی ہوگی

حفوظکیا جاتا ہے،آپریٹرکی حتمیتوثیقکےلئے "اوکے"پرکلککرنا ہوگا
.بعدتمام اقداماتکامیابیکےساتھ م

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

کا استعمالکرتے ہوئے EIDتیارکیاگیا ہے اور رہائشی اپ ڈیٹ  EIDموبائل اپ ڈیٹکےلئے
اسٹیٹسکاسراغلگاسکتا ہے۔

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

یالتکے اپ ڈیٹکے اقدامات۔
فص
ایسی ایمپی میںبایومیٹرکت

یالتپرکل ککریں
فص
.الئفسائیکل چینجز مینوکو منتخبکریں۔ رہائشیرہائشی معلوماتکیت

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

فصیالتکےسیکشن میں  ،رہائشیکا آدھارنمبر ،تاریخپیدائش اورصنف درجکریں۔ اسکےبعد ،بایومیٹرک
ذاتیت
تفصیالت اپ ڈیٹ چیکباکسکو منتخبکریں۔

حوالہ جاتکےٹیبپر جائیں۔
یالتکےسیکشن میں ' ،نہیں دیئےگئے' چی کباکسکو چی ککریں۔
فص
رشتہ داروںکیت
.دستاویزاتکانمبربطور " "2درجکریںیعنیفارم اور ایکنالیجمینٹکیپرچی اپ ڈیٹکریں۔

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

.رہائشیکیتصویرلےلیں

.رہائشیکےتمام انگلیوںکےنشانات اور انگوٹھےکےنشان دونوںپرکیپچرکریں

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

.رہائشیکے دونوں ایرسنشاناتکوکیپچرکریں اورنیکسٹپرکلککریں

تفصیالتکا جائزہلیں اور رہائشیسےتصدیق حاصلکریں۔تصدیقپرکل ککریں۔

.ایکنالیجمینٹپرچیپرنٹکریں اور رہائشیکے ذریعہ اسپر دستخطکروائیں

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

دستخطشدایکناولیجمینٹپرچی اور اپ ڈیٹفارمکی الزمی اسکینن گ۔پرنٹ آئیکنپرکل ککریں۔

Toll free: 1947

https://uidai.gov.in/

help@uidai.gov.in
Page78

ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

فصیالتکی جانچ
دستاویزکاپیشنظارہ ونڈوکھلتا ہے۔یہاں  ،آپبھرے ہوئے آدھار اپ ڈیٹفارمکو چی ککرسکتے ہیں۔ت
.پڑتالکےبعد ،ونڈوکوبندکرنےکےلئےکلوزپرکلککریں

Toll free: 1947
Page79

https://uidai.gov.in/

help@uidai.gov.in

انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

پرنٹ آؤٹلینےکےلئےپرنٹ رسیدپرکل ککریں۔

یالتکو اپ ڈیٹکرنےکے اقدامات
فص
ف ککیت
 ECMPمیں ڈیموگرا

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

یالتپرکل ککریں
فص
.الئفسائیکل چینجز مینوکو منتخبکریں۔ رہائشیرہائشی معلوماتکیت

فیلڈسپرکریں جن میں رہائشیکے ذریعہ اپ ڈییشنکیلیےنشان زدکیاگیا ہے (اپ ڈیٹ
رہائشی کانام  ،آدھارنمبر  ،اور
فارمکے مطابق)نیکسٹپرکلککریں۔

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

حوالہ جاتکےٹیبپر جائیں۔
براہکرم اپ ڈیٹکی درخواستکیبنیادپر معاون دستاویزاتکا انتخابکریں۔
 .اپ ڈیٹ کی درخواستکیبنیادپر دستاویزاتکیتعداد درجکریں اورنیکسٹپرکلککریں

.رہائشیکیتصویر اورکسی ایکبائیو میٹرک انتسابکولےکر اگالپرکل ککریں

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

تفصیالتکا جائزہلیں اور رہائشیسےتصدیق حاصلکریں۔سیوپرکل ککریں
.درجکردہ

آپریٹرکواپنے انگوٹھےکانشان دینا چاہئے اورسیوپرکلککریں۔

.پرینٹ ایکناولیجمینٹپرچی اور رہائشیکے ذریعہ اسپر دستخطکروائیں

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

معاون دستاویزات ،ایکنالیجمینٹپرچی اور اپ ڈیٹفارمکی الزمی اسکینن گ۔پرنٹ آئیکنپرکل ککریں۔

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

دستاویزکاپیشنظارہ ونڈو اسکینشدہ دستاویزاتکاپرویوکلیےکھلتا ہے۔نیز آپبھرے ہوئے آدھار اپ ڈیٹفارمکوبھی
فصیالت چی ککرنےکےبعد  ،ونڈوکوبندکرنےکےلئےکلوزپرکل ککریں۔
چی ککرسکتے ہیں۔ت

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

.پرنٹ آؤٹلینےکےلئےپرنٹ رسیدپرکل ککریں

فصیالتکو اپ ڈیٹکرنےکےاقدامات:
ف کت
UCLکالئنٹ میں ڈیموگرا

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

اگ ان اسنادکا استعمالکرتے ہوئےUCLکالئنٹکھولیں.

انرولماٹ اوراپڈیٹ

یالت حاصلکرنےکےلئےبایو میٹرکنشاناتکولیں۔
فص
رہائشیکا آدھارنمبر درجکریں اور اسکیت
فیچ ریزیڈینٹیل ڈیٹیلسپرکل ککریں
پھر،

صفحے میں ،اپ ڈیٹفارمکے مطابقتازہترین معلومات درجکریں اورنیکسٹپرکلککریں.
فکس'کے
'ڈیموگرا

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

اپ ڈیٹ رکوسٹکے مطابق ،سپورٹن گ دستاویزات ڈراپ ڈاؤن اور دستاویزاتکینمبرسےسلیکٹکی جارہی ہے جیسا
کہ ذکرکیاگیا ہے۔

فرمیشنپرکلککریں.
تفصیالتکا جائزہلیں اورکن
درجکردہ

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

یفائیپرکلککریں
نفرمیشنکوکیپچرکریں اور ویر
آپریٹر اور رہائشیکےبایومیٹرکک

سپورٹن گ دستاویزات اور اپ ڈیٹفارمکیضروریسکیننگ

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

تفصیالتکو اپ ڈیٹکرنےکےلئےسبمٹپرکلککریں.
فک
ڈیموگرا

تسلیمشدہپرچیپرنٹکرنےکےلئےپرنٹ رسیدپرکلککریں

UCLکالئنٹ میںتصویر اپ ڈیٹکرنےکےاقدامات:

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

فصیالتپرکل ککریں.
رہائشیکا آدھارنمبر درجکریں اور اسکےبایو میٹرکلےلیں اورفیچ رہائشیت

صفحے میں "تصویر اپ ڈیٹ" چیکباکسکو منتخبکریں اورنیکسٹپرکلککریں
فکس'کے
'ڈیموگرا

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

فارم اپ ڈیٹکریں
سپورٹن گ دستاویزاتکیتعداد کو درجکریں جیساکہ ""0پھر

اب،فوٹوگرافٹیبپر جائیں اور رہائشیکیتصویرپرکلککریں.

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

تفصیالت چی ککریں.
نفرمیشنپیج میں اپ ڈیٹکی
ریویوٹیبپرکل ککریں اور رہائشگاہکےساتھک
.آخر میں،سیوپرکل ککریں

فرمیشنپرکریں.
آپریٹر اور رہائشیکےبایو میٹرککن
یفائیپرکل ککریں
ویر

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

رہائشیکی طرفسےبھرےگئے اپ ڈیٹفارمکو اسکینکریں اور اپلوڈکریں.

تفصیالتکو مکملکرنےکےلیےسبمٹپرکل ککریں
فک
ڈیموگرا

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

تسلیمشدہپرچیپرنٹکرنےکےلئےپرنٹ رسیدپرکلککریں

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

نرولمنٹ/اپڈیٹکے عمل(ایسی ایمپیکالئنٹ)کےشروعکرنےپر جیپی ایسسن ککےلیے اسٹیپس
ا

• اسٹارٹ مینوکو اوپنکریں
•کنٹرولپینلپرکل ککریں
• ونڈوزفائر والپرکلککریں
• ونڈوزفائر والکوبندکر دیں
(Viewed
• دائیں جانب اوپن ملحق ونڈو اوپن ہوگی
•بندکرنےکےلئےتمامتین ریڈیوبٹنپرکلککریں
firewall
• اوکبٹنپرکل ککریں
•اپنےکمپوٹرکو دوبارہشروعکریں
• GPSشروعکریں

Toll free: 1947

https://uidai.gov.in/

help@uidai.gov.in
Page96

ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

•تمام منسلک آلہ چی ککریں
صفحے (بائیںنیچے) میں دیکھاگیا ہے ،جو اشارہکررہا ہےکہکونسے آالت مشین
• اسبار اندراجکالئنٹکے ہر
سے منسلک ہوتے ہیں

• " GPSڈیوائس" آئیکنپرکلککریں "
اسٹارٹبٹنپرکلککریں•GPS

جیپی ایس اسٹیٹسکو چی ککریں۔ ڈیوائس اسٹارٹ ہوگیا

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

اسٹیٹسکو چیککریں۔ریڈ اسٹیٹس ختم ہوجائےگی اوراپڈیٹیڈکوآرڈینیٹس دیکھائےگی

برائے مہربانی "بینڈکیشرح 2222کے حساب سے منتخبکریں"
صفحہپیجپر اپلوڈ ہوجائےگاGPS Synch Pageای کبار جب
مکمل ہو جائےگیآپریٹرسنچ

یکٹ اور آپریٹر ہم آہنگیکےلئے اقدامات
کالئنٹ  ECMPاور (UCLپ
)



یلہپدہعفالکٹنئںیمالگانرکےنےکدعبیلہپدہعفآرپرٹیزیکالیصفتتیکاطمتقبپذیریالزیمےہ،سجےکےئلآرپرٹی/رپسوایررےکےئلوروریےہ ہآدرارےکتا ھا اکبوائل
ربمنررٹسجڈوہ۔



ک
ونٹ:ارگآرپرٹی/وسرپوایرردسدونںتالگانںیہنرکےتںیہوتآرپرٹییکالیصفتتیکاطمتقبپذیریدوائرہرکائڑپاگی۔

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ



ک
رکا ےہوت
وہاوروریےہ اورارگآرپرٹیدسدونںےکدعبالگان ںیہن ئ
آرپرٹییکالیصفتت یکاطمتقبپذیری(آرپرٹی /وسرپوایررےکائساطمتقبپذیریےکےئل ررٹسجڈبوائلربمناک ئ
اطمتقبپذیریدوائرہرکائوہا)

الکٹنئےکادنراجںیمآرپرٹییکاطمتقبپذیریےکہحفصرپکلکرکںی

اولپڈرکےنےکےئل"زیراوتلاٹکیپ"یکالیصفتتاجچنںیل

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

لمکماطمتقبپذیری"اوررھپآرپرٹیکاطمتقبپذیریرپکلکرکںی

لمکمٹکیپیکاطمتقبیکپذیرییکلیمکتوہےنرپوتیقیثاغیپموکاجچنںیل



ک
"آرپرٹیاطمتقبپذیری"رپکلکرکںیاوراطمتقبپذیریےکلمعےکرشوعوہےنتاکااظتنررکںی

دائںیئOKجاکروائلمکموہاجےئوت

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ



ورپرٹیےکررٹسجڈبوائلربمنرپبووصلوہےنواےل  OTPدرجرکںی



اکروائیکلیمکتےکےئلا یلگائ آھکنیکوتقیثفرامہرکںی

رفنکنشیمارکسنیےکےئلااظتنررکںی

سحاضہطبرپےئکےئگادنراج/حیحصتافرم
دصتقیدننکہےکذرہعیآدرارادنراجیکدصتقی/حیحصتافرم



ک
ک
داتسویراترپینبمادنراجےکےئلسحاضہطبرپےئکےئگآدرارادنراج/حیحصتافرمانشجاورہتپرپلمتشمداتسویراتیکامحیںیمذرکرکدہولعمامتےکالخف
دصتقییکاجیگیئ
ک
اخدنانےکرسیراہرپینبمادنراجےکےئل-ائم،آدرارربمن/اخدنانےکرسیراہےکادنراجیکانشجاورمیقمصخش
ےکتا ھالصرہتشداریےکوبثتیکدصتقییکاجیگیئاورسحاضہطبآدرارادنراج/
حیحصتافرمںیمذرکیھبایکاجاگیئ

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول



ک
5تالےسمکرمعےکےچبیکوصرتںیم،دصتقیےکےئلانشجاورہتپےکوبثتےکداتسویراتیک
ک
ورورتںیہن،ہکبجدیپاشئیکائرخیےکالصوبثت،آدرارربمن/ادنراجآیئڈییکدصتقییک
اجیگیئاورسحاضہطبآدرارادناج/حیحصتافرمںیمذرکاجاگیئ



رکاوہا۔اعترفدننکہیکالیصفتتاکالکٹنئادنراجںیمدایتسبوہائالزیمےہ
اعترفدننکہرپینبمادنراجےکےئل،اعترفدننکہاکائماورآدرارربمنآدرارادنراج/االصحافرمںیمدرج ئ



ک
ٹ ٹ
یافرمںیمدرجایکاجائےہ
اپ
ررٹسجڈےئکاجےنواےلاکبوائلربمنالزیموطررپادنراج /ذ

وپراائم
ک
ارگداتسویراترپینبمادنراجےہوتائموکراکیرڈرکےنےسےلہپوکسیپذیرےکذرہعیشیپےئکےئگانشیتخداتسویراتےکالصوبثتیکدصتقیرک۔
ک
وکسیپ رذیےکائموکراکیرڈرکےنےسےلہپدرجذلیدہاائترپلمعرکںی:
لمکمائمدرجرکںی-ائمےکےلہپرحفیکوتعیسیک



–

قیقحترکںیلاورہنیعبراکیرڈرکںی۔اثملےکوطررپ
ک
وکسیپذیر ہاتکسےہ ہااکسائموی۔وایجنےہ،نکیلااکسوپراائموٹکنیرجووایجنےہ
رٹسم،سم،زسم،رجیم،راٹییرڈ،ڈارٹکےسیجاطخبائااقلبہنںیھکل

–

ک
ک
ک
وہاےہ۔یراےئرکماسوصرتںیمہچباکدمرظنائموکققحمیئاںیئتا ھس تا ھوکسیپذرےساسفردےکائمدرجوہاجےنیک
ضعباواقتونبوولداوروچبںاکائمائرخیدیپاشئےکداتسویرںیمدرجںیہن ئ
ک
اتیمہاروادنراجافرمںیمدیےئگائمس وکاامعتسلرکےنیکواضجرکںی۔

–

ک
ک
ےہ
ائچنتالےسمکرمعےکےچبیکوصرتںیمانشجاورہتپےکوبثتیکورورتںیہن،ہکبجوادلنیاکالصدیپایشئوبثتاورآدرارربمناسیج ہائرخیدیپاشئےکوبثتںیمکذوکر 

–

صنف
کذرکےکےئلامی



ث
ؤمیےکےئلافی



دبےلوہےئفنصےکےئلیٹ



ک
ائرخیدیپاشئ

Toll free: 1947

ک
ث
ک
ہقلعتماخونںںیمدن،ےنیہم،تالیکنئدنس رکےتوہےئوکسیپذیریکائرخیدیپاشئراکیرڈرکںی



ک
ک
ک
ک
ارگوکسیپ رذی ئارخیدیپاشئےکےئل داتسویریوبثتفرامہرکائےہ،وت"دصتقیدشہ"ائسکوکچرکںیاورائرخیدیپاشئےک داتسویراتےئل دےئےئگڈراپ
ک
ڈاؤنںیموکسیپ رذییکرطفےسفرامہرکدہداتسویرےکائماکااختنبرکںی
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

ک
ک ک
ٹ
رکاےہ،وتدیپاشئےسقلعتمڈاائوکراکیرڈرکںیاور"ڈریلکڈ"ائسکوکچرکںی
ارگوکسیپ رذیائرخیدیپاشئےکےئلوکیئداتسویریوبثتفرامہںیہن ئ



ک
ک
ک
ارگوکسیپذیرحیحصائرخیدیپشئفرامہرکےنےساقرصوہاوررصفاینپرمعذرکرکے،وتآرپرٹیوکاچےئہ ہوہدےئےئگاخےنںیمرصفرمعوکراکیرڈرکے۔تاٹفویروخدوخبددیپاشئیکائرخیاکاسحباگللیگائ



راہیشئہتپاورراےطبیکالیصفتت
ک
وکسیپذیریکرطفےسواحضرکدہرشت(یس/او)ےکہتپیکالیصفتتدرجرکںی
ک
ارگداتسویررپینبمادنراجےہ،وتہتپراکیرڈرکےنےسےلہپوکسیپ رذییکرطفےسفرامہرکدہہتپےکداتسویریکقیقحترکںیل
ک
ث
امزینئندرجرکںی
لمکمہتپےکتا ھتا ھنپوکڈاوروکیئ ئ

نی ٹ
ک
وف ٹکساوردرگیواجاہتیکاینبدرپاقمیمزائنوکدورسیزائنںیملقنرکےنںیمیطلغوہیتکسےہ،اسےئلونیملاالصحیکورورتڑپیتکسےہاوروکسیپ رذییکرطفےساسیکدصتقیوہیناچےئہ
ک
ک
داتسویںیہنےہ،وکسیپ رذیےساہکاجاتکسےہ ہوہاقبوبقلیپاواےفرامہرکںی۔اسوصرت
ر
ارگ ایہمرکدہ داتسویریپاواےےکڈراپڈاؤنرہفسںیمبووجدںیہنےہ،وتہیاتاقبوبقلیپاواے
ک ک ک
ک
ک
ںیماسوقتادنراجلمکمںیہن ئ
رکااچےئہجت ہوکسیپذیراقبوبقلداتسویرفرامہہنرکے۔
ک
ٹ
ٹ
ی
ک
ک
اپ ٹ
اپذ ٹ
یےکےئلوکسیپذیریکصو ہلاازایئرکتکسںیہ ہوہا مٹل
یافرمںیموکسیپذیراکبوائلربمندرجرکائالزیمےہ۔زرپذہی ہآدرارےسےڑےدرگیدذامتےکاامعتسلاورا سٹیٹ ذ
ادنراج/
آیئڈیفرامہرکے









ک
وکسیپذیرےساقلعتت(رشموط

Toll free: 1947
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ہیرصفاخدنانےکرسیراہرپینبمادنراجےکےئلاقباالطقےہ
ک
ک
ک
ک
وشہ/رسرپسائامں/ویبی/رسرپسےسیجاخےناایتخریںیہ۔ارگولعمامتوکسیپ رذییکرطفےسفرامہےئکاجرےہںیہوتاتےسیجولعمامتدرجرکتکس
وادل /ر
ک
ہیںائرگائغلااہظرںیہنرکائاچاتہےہ،وت"وکسیپذیرےساقلعتت"ںیم"ںیہندیےئگ"چائسکاکااختنبرکںی



ارگہچبیکرمعائچنتالےسمکےہ،وتاسوصرتںیمآدرارربمن/وادلنیائرہتشداریکایآیئڈیالزیموطررپراکیرڈیکاجےئیگ
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ریہشت
ک
ک
ٹ
آدرار(امیلاوردرگیسیسڈذیر،انمعفاوردذامتیکیرتاحی ییر)لی)ا ٹک6102ےکنشکیس)6(3ےکتحتریہشت
ک
وکسیپذیرےندطختس/اوگنےھٹیک ٹ
رپیفرامہایکےہ
ینیقییئاںیئ ہاسریہشتےکالخف
ث
ک
وکسیپذیروکاسریہشتےکایراتےکائرےںیمعلطمرکائالزیمےہ




ث
ک
وکسیپذیریکرطفےسرظنائین

آرپرٹیاور
ک
ادنراجلمکمرکےنےسےلہپآرپرٹیوکسیپذیرےکامہاخونںوکڑپھںیل۔ذلیںیمدیےئگاخونںیکآرپرٹیدوائرہدصتقیوروررکںی:
ک
وکسیپ رذیےکائماکےجہ(الزیم) –
حیحصفنص(الزیم)

ک
حیحصرمع/ائرخیدیپاشئ(الزیم)



–
–

ٹ
ہتپ-نپوکڈ:ڈلبن:اؤں/ائؤن/رہش:علض:اٹیٹس(الزیم)
ک
رہتشدارییکالیصفتت-وادلنی/رشتایحت/رسرپس:رہتشداراکائم(الزیم)
ک
ک
وکسیپذیراکاصفاوردرسوہائ(الزیم)

–

بوائلربمن(الزیم)

–

ی
ا مٹلآیئڈی(اایتخری)

–

–
–

آرپرٹیوکہیینیقییئاانیلاچےئہ ہانیاے،انیڈیےسیجاافلظاناخونںںیمدرجوتںیہننجںیموکیئولعمامتدالخںیہنںیہ

–

ٹ
ک
دااجاگیئ
اہجںوکسیپذیریکرطفےسوکیئڈاائفرامہںیہنایکایگےہوتانریغالزیماخونںوکاخیلوھجڑ ئ
ک
ک
ک
ک
ادنراجیکدروخاسںیمکذوکرلمکمولعمامتیکدصتقیوکسیپذیریکرطفےسرکاائالزیمےہ،ایسرطحادنراجیکلیمکتےسےلہپاقمیمزائناکیرہمجاکدصتقیوکسیپذیریکرطفےسوروریےہ

–
–

آرپرٹی/رپسوایرر/اعترفدننکہ/رسیراہاخدناناکتانئآف
آرپرٹیےکےئلوروریےہ ہوہہرادنراجاکااتتخماےنپفٹگرررپ ٹ
یفرامہرکےکرکے
ٹ
ک
ٹ
اجاےہ
ائویمرکاانثتسویئںیکوصرتںیمرپسوایرراکتانئآفاوٹکییاورفرامہرکدائ ئ
ٹ
ائچنتالےسمکرمعےچبےکےئل،وادلنی/رہتشداریککلسنمائویمرکیکدصتقیدرجیکاجےئیگ
ٹ
اعترفدننکہ/رسیراہاخدنانرپینبمادنراجےکےئل،اعترفدننکہ/رسیراہاخدنانیکائویمرکدصتقیاجیگیئ






وظنمریردیسیکرپگنٹن
ک
انشج)رپلمتشموظنمریردیسیک ٹ
رپیآؤٹآرپرٹیےکےئلانیلوروریےہ
ایآیئڈی(ادنراجیک
Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

ک
رکاوہا
وکسیپ رذیوکاکؤرٹنپلسرپدطختسرکائوہااوراےساگننیکسےکےئلفرامہ ئ



الزیماگننیکس
ک
رکاوروریےہ
آدرارادنراج/حیحصتافرم،الصاعمونداتسویراتاورایآئیڈی(ادنراجیکانشج)رپلمتشمدطختسدشہوظنمریپلسادنراجلمکمرکےنےکےئلانیکس ئ



ک
امتمداتسویراتوکسیپ رذیوکواسپرکدےئاجںیئےگاورآرپرٹیوکاچےئہ ہاںیہناےنپائسہنرںیھک



بایو میٹرک ڈاٹا جمعکرنےکیتفصیلی ہدایات
ٹ
ٹ
ٹ
ک
ٹ
مرکآالتےسیجفٹگرر ٹ
رپیےنیل واےلآالتاکاامعتسل ئ
رکاوروریےہ۔دصتقیدشہائویمرکآالتیکرہفساسی
رپیاورآھکنیک یلتیک ٹ
ڈااےنیلےکےئلادنراجاویسنجیںےکےئل اسییٹ ویکیس ےسدصتقیدشہائوی
ائویمرک ئ
۔یٹ۔ویک۔یس۔یکوی ٹ
تای  http://www.stqc.nic.in/رپبووجدےہ

فنگرپرنٹکیپچر
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ٹ ک
رپییربیتےکتا ھانیل وروری ےہ  ،س ےس ےلہپ ائںیئ اہ ھ یک اچر انگلٹائں ،رھپ داںیئ اہ ھ یک
فٹگرر
اچروںانگلٹائںرھپدوونںاوگنےھٹ



ٹ
مرکآہلرپاویلگنںوکحیحصرطےقیےسرںیھک کائ ہوہ ٹ
رپیےلےکس
ائوی



ٹ
ک
راسوکیئدکمچارروینشںیہن ڑپیناچےئہ۔فٹگ رر ٹ
رپیآالترپاویلگنں یکوپزنشی
ائویمرکآہل رپیراہ
ث
رکںیےکےئلد
.ےیےئگاشئراتاکاامعتسل 
ٹ
ائویمرکآالترپانگلٹائںحیحصتمسںیمرںیھک
ٹ
ائویمرکڈویاسئیکٹیلپوکواتقوفاتقاصفرکےنےکےئلےکلہرواںےساخیلڑپکےاکاامعتسلرکںی



ئہائجرویوصتیرںیآرس ںیہ،وتواتقوفاتقرھکچیکاجچنرکںی
ارگاقمماراکتزےسا ر



ک
ٹ
ٹ
فٹگرررپیٹکآف،یلیگ/ددنھیلفٹگرررپی،تہبیکلہرپسٹنائاکیفرپرشییکوہجےسایعمرجرابوہاجائےہ



ک
ک
وکسیپذیرےکاہ ھاصفرھتسےوہں(یٹم،لیتوریغہےس)۔ارگورورتڑپےوتوکسیپذیروکاصنبےساہ ھدوھےنےکےئلاہکاجےئ



انگلٹائںتہبزائدہکشخائیلیگہنوہں



ک
ک
ک
ٹ
رپیا رنیکرپرںیھک ئا ہ رتہراہطب
رپیےکےئلوکسیپذیرےسدروخاسیکاجیناچےئہ ہائںیئاہ ھ/داںیئاہ ھ/دوونںاوگنےھٹفٹگرر ٹ
اچروںاویلگنںیک
ف
اقمئوہاوریل یئ ٹگرررپسٹناکوطلوضر زائدہےسزائدہوہ



ک
ٹ
اسائتوکینیقییئاںیئ ہانگلٹائںٹیلفریھکاجںیئ،اورجتا یلگاکارپواالدنبفٹگرررپیا رنیکرپحیحصےسہنریھکاجےئ



ک
کیپ
کیپ
ارگوخداکررطےقیےس چررںیہنوہوتآرپرٹیوکاچےئہ ہوہاچردہعف  چرررکںیاہیںت ہآہلیکامتمالںیٹئہریوہاجںیئ
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کیپ
چررائاکموہےنرپ،آرپرٹیوکاچےئہ ہاقبلمعراےئیکاجچنرکںی۔تاٹفورئییکاجیےسھچکاقبلمعراےئذلیںیمدیاجےتںیہ



بووجدہاویلگنںیکدعتادوتمعقاویلگنںیکدعتادےکیرایرںیہنےہ



ا یلگحیحصرطےقیےسںیہنریھک یئ

–

تہبزائدہدائؤ(ڈوییٹتالکیئ)

–

تہبمکدائؤ

–

رمکریہصحالہتپےہ

–

تہبزائدہیمن(یمن)

–

تہبزائدہیکشخ

–

ک
فٹگرررپسٹنسےس رتہڑھکےوہےنیکاحلںیمیلاج یےہ



زادئاویلگنںیکوصرتںیم،زادئاویلگنںوکوھچڑرکالصائچناویلگنںےکس  ٹ
رپیںیل



فٹگرر ٹ
رپیےنیلےکدوراناویلگنںےکحیحصہگجیکنییعتوکینیقییئاںیئ
ٹ
اغیاویلگنںیکوصرتںیم،اغیاویلگنںاکااختنبرکںیاورائویمرکاانثتسیئڈنیہگنلاکیمیرمیکریپویرکںی




ایرس(آنکھکیپتلی)کیپچر
ک
ائںیئاورداںیئآوھکنںیکحیحصیربیتوکینیقییئاںیئاوررولزاوہیےک رتہہنیمختیکااجزتدںی
ک
ک
ک
ٹ
وپررٹیوصتیرںیماھٹیباجائےہ
وکسیپذیروکاترقمرہاحلںیمانھٹیبوہا،ےسیجیک
ثک
نش
ہیتاٹفورئیآھکنیک یلتیکوصتیرےکوکائےنپےکاقبےہ۔ ٹ
وصتی رتہ
دااجاگیئ۔ارگیل یئآھکنیک یلت ر
رپیےنیلےکرطۂقیاکرےکدورانآرپرٹیوکڈیفکیبفرامہرکےنےئلاینبدیوصتیریایعمریک چیصاکلمعااجنم ئ
ک
ایعمراکںیہنےہوتتاٹفورئیآرپرٹیوکاقبلمعڈیفکیبےکذرہعیہبنتمرکائےہ۔تاٹفورئیےکذرہعیفرامہےئکاجےنواےلھچکاقبلمعڈیفکیبذلیںیمدیاجےتںیہ:
اظہںیہنےہ)
بودنائ(آھکنیک یلتاکامہہصح ر

–

آھکنیک یلترمزکتںیہنےہ

–

ک
ئہدھکیرس ےہ)
طلغرطحےسرظنامجیئ یئ(وکسیپ رذییکرظنا ر

–

آھکنیک یلتوکوعیسرکائ

–

ک
ک
آھکنیک یلتیکوصتیرےنیلاکلمعآسائسیکروینشےکےئلسحّ ئسےہ۔وکیئیراہراسائونصمیعروینشدیسس ےھوکسیپذیریکآوھکنںرپن سکعںیہنوہیناچےئہ
ک
آہلوکوبضمیطےکتا ھڑکپںی۔آہلوکوکسیپذیرےکذرہعیڑکپےنیکورورتشیپآےنیکوصرتںیم،ادنراجرکےنواےلآرپرٹی/رپسوایررآہلوکوبضمیطےسڑکپےنںیمدمدرکاتکسےہ۔
ک ک
رہچےیکوصتیرےنیلںیماامعتسلوہےنوایللبیٹ ٹ
الیوکآھکنیک یلتیکوصتیرےتیلوقدنبرکدینیاچےئہ









ک
وصتیاکایعمرجراب
وکسیپذیریکآھکنرپڑپےنوایلوسرجیکروینش ئادرگیزیتروینشےسسکعدیپاوہںےگسجےکہجیتنںیم ر
ک
ک
ک
ٹ
رپیےکدورانوہیراہراسرمیکےیکرطفدںیھکی،آھکنوکوپریرطحےسوھکںیل،کلپہنںیکپھجاوررحتکہنرکںی
آرپرٹیوکسیپذیروکاسائتوروردہایرکںی ہآھکنیک یلتیک
ک ک ک ک
ک
ارگوکسیپذیروکآھکنیک یلتانیکسرکےتوقدقشیپآرس ےہاوردوائرہانیکسرکےنورورتےہوتاسوصرتںیم،آرپرٹیدرگیالیصفتتدرجرکےنےکےئلدورسےارکسنیںیملقتنموہاجےئ ،رھپآھکنیک
ک
ک
ک
 یلتانیکسرکےنےکےئلولٹآےئ۔اسےسوکسیپذیروکلقتسمدائؤےسوھتڑیراجےلمیگائ ہوہآھکنیک یلتانیکسےکدورانوپریرطحےسآھکنوھکلائےئ
ٹ
آرپرٹیرپیےنیلےکدورانربصےساکمںیل،ارکسنیرپارکسوگنل،آےگاورےھچیپلقتنموہےنےکاجبےئآہلےکوجاباکااظتنررکںی
Toll free: 1947
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رپیہنوہےنیکوصرتںیم،آرپرٹیآھکنیک یلتوکاچررمہبت ٹ
ورورتےکاطمقبآھکنیک یلتیک ٹ
رپیرکےنیکوکششالزیموطررپرکے



چہرےکیتصویرلینا
ک
ک
ک
وپزنشی:رہچےیکوصتیرےنیلےکےئل،آرپرٹیوکاچےئہ ہوہاکریماوکحیحصیربیتںیمالںیئہن ہوخدوکسیپذیروکحیحصوپزنشی،انمسدوری ئاانمساحل
ںیمرےنہوکںیہک۔تاےنمیکوصتیرانیلوروریےہ،اثملےکوطررپرسہنامھگےئاورہناکھجےئ۔
ث
کیپ
کیپ
ثاتیںیہنوہین
وصتیرحتکیکوہج ےسددنھالنپ،پالھنپ،ریغ یعیبرنیکروینشاورعاععیکوہجےس لک خسوہےنےس ر
رکااچےئہ۔احلصدشہ ر
اراکتز :چررڈویاسئوکآوٹوفسکاورآوٹ چررنشکنفاکاامعتسل ئ
اچےئہ۔
ث
ث
ک
ثاتیرک یےہ۔وپرییتخسےکتا ھاسائتیکالصحداجی یےہ ہرہچہرطفیوعض (یئا
وعض:وعضوخداکررطےقی ےسرہچےیکانشجیک اکررکدیگںیمایرادنازوہ یےہ،اورانئونںےکذرہعیحیحصرصبیاعمہنئوک ر
ٹ
رکسماہےک)،دنبوہوٹںاوریلھکآوھکنںےکتا ھوہںوتاسیکوصتیریلاجیناچےئہ۔
ث
ک ک
ک
ک
روینش:زمکورروینشرہچےیکانشج یک اکررکدیگںیمتہبایر ادنازوہ یےہ۔ زمکورروینشےکتا ھانئین آرپرٹی وں وکرہچے یکوصتیریکانشجںیم اکیف دقوہ یےہ۔انمساوراسموی میسقترکدہروینشیک
ٹ
اکیمیرماسرطحاامعتسلایکاجائاچےئہ ہرہچےاورآوھکنںہپوکیئتاہیہنوہاورہنالیاکوکیئ داغ۔ادنراج ےئکاجےنواےلصخشےساواچنوکیئ
ک
ٹ
الیاامعتسلہنایکاجےئ،اس ےستاہیدیپاوہاتکسےہ۔روینشادنراج ےئکاجےن واےلصخشےکتاےنمرںیھکائ ہآوھکنںےک ےچین وکیئتاہیہن






وہ۔

ک
ک
وصتیںیل
ےمشچ:ارگوہصخشاعموطررپہمشچاکاامعتسلرکائےہ،وتہی رتہوہا ہہمشچوکاائررک ر

ک
ولازامت:اےسیولازامتاکاامعتسلںیہنرکتکسںیہنجےسرہچےاکوکیئیھبہصحڈکھاجےئ۔رہباحلانولازامتاکاامعتسلونممعںیہنوجکذیبہ
اورروایتینلچاکہصحںیہالثمڑگپی۔
ک
ک
آرپرٹیزوکیرتیبدانیوروریےہائ ہوہرہچےیکایھچےسایھچہنکمموصتیرےلںیکسوجتاٹفورئیےکاطمےبلوکوپریرکںیکس۔
ک
وچبںےکےئل اس ائت یکااجزتےہ  ہ وہ وادلنییکدودںیم  ھٹیتکسںیہ  ،نکیلاس ائت اکلایلرےہ ہ وادلںی اکرہچہہچبےک رہچہےکتا ھ وت
ںیہنآراہےہ۔
کھپ
ارگوصتیر چیےںیمائاکیموہ یےہوتاقبلمعڈیفکیبوکاجےنچنیکورورتوہ یےہ۔تاٹفورئیںیمبووجدھچکاقبلمعڈیفکیبذلیںیمدیاجےتںیہ:
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وکیئرہچہبووجدںیہنےہ

–

ک ذیرتہبدورےہ(ان ٹ
یوصتیرںیمآھکناکاف ہل01ےسمکےہ)
وکسیپ

–

ک ذیرتہب ک رف یےہ(ان ٹ
وصتییکوچڑایئاکاتاہتیئےسمکےہ)
وصتیںیمآھکناکاف ہل ر
ی ر
وکسیپ
ک
حیحصادنازاخئررکںی(دیسرادںیھکی)

–

ائاکیفروینش

–

رہچہرپاامتعدتہبمکےہ(اخریج لک،رہچہانئینرہچہےسںیہنلمراہےہ)

–

حیحصادنازاایتخررکںی(زاوہیارعناجآؤٹ ٹ
یوصتیرںیم0015ڈرگیےسزائدہےہ)

–

ٹ
یوصتیرںیم)
ائومہارروینش(رہچےیکآؤٹ

–

ٹ
ٹ
یوصتیرںیم)
ئاانمسکیبرگاؤپذ(آؤٹ

–

ائاکیفروینش(آؤٹ ٹ
وصتیںیمرہچےےکااحےطںیمایسس املدیفسی)
ی ر

–

https://uidai.gov.in/
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

ثنائیمعاملہ
:است
فصل6
ٹ
ک
ک
ٹ
سدےنییکاحلںیمہنوہ۔ارطسحےکاانثتسیئاسملےسےنٹمنےک
تہب یسایسیاثمںیلوہںیگاہجںاتوکسیپ رذیزمخ،اویلگنں/اہوھتںیکانشکیفناورایسرطحآوھکنںیکانشکیفنےسیج ووجاہتیکیئاءرپائویمرسکےکامتم
ےئلدرجذلیدہاائتیکریپوییکاجےئ۔

فٹگرر ٹ
وصتیڈنیہلرکےنںیماانثتسایئت
رپییک ر

اجتویر
ث
رکاوروریےہ۔ 1.
اانثتسیئوفوٹرگافےکتا ھتا ھاانثتسءیکون تیوکتاٹفورئیںیمنئنزد ئ
ائیقاویلگنںیکفٹگرر ٹ
رپییلاج یںیہ۔ 2.

اسمل

ٹ
اغی/اٹکوہاوضعّ /
پدنبیھوہیئانگلٹائں

ٹ
ک
ک
وکسیپذیرےسوروروپاھچاجےئ ہآےگیرےنھےسےلہپوہاساحلیکدصتقیرکںی 3.

آھکنیک یلتیکوصتیرڈنیہلرکےنںیماانثتسایئت

اجتویر


ٹ
ات ئادوونںآوھکنںےکاغیوہےنائاتائدوونںآوھکنںرپ ّ
پدنبیھوہےن/ائومہاریائامیبرویں 1.
رکانکممہنوہ،وتہنیعبوس راکیرڈایکاجےئا۔
یکوہجےسارگآھکنیک یلتیکوصتیردیق ئ
ک
ٹ
ک
ک
وکسیپذیرےسوپانھچوروریےہ ہوہاساحلےکائرےںیمآےگیرےنھےسےلہپائدیکرکںی 2.

رکانکممںیہن
آھکنیک یلتیکوصتیردیق ئ
ےہ

آھکنیک یلتیکوصتیرڈنیہلرکےنںیماانثتسایئت

اجتویر


ث
رکاوروریےہ۔ 1.
اانثتسیئوفوٹرگافےکتا ھتا ھاانثتسءیکون تیوکتاٹفورئیںیمنئنزد ئ
رکاوروریےہ۔ 2.
ارگاتآھکنیک یلتںیم ررےہوتدورسیآھکنیک یلتیکوصتیردیق ئ
ک
ٹ
ک
ک
وکسیپذیرےسوپانھچوروریےہ ہوہاساحلےکائرےآےگیرےنھےسےلہپائدیکرکںی 3.
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

سپروائزرکےلئے ہدایات
متعلقآپریٹر /
فصل :7اندراج  /اپڈیٹکینوعیتسے
ک
ٹ
ڈیےکدورانانیکسرکدہاعمونداتسویراتکپمعٹائریکاجچنیکاجےئیگ۔اساکدصقممٹسسںیمڈاٹییکایعمرااورتحصوکینیقییئاائےہ
وکسیپذیروکآدراراکرڈاجریرکےنےسےلہپڈومیرگاکفالیصفتتاورےئنادنراجاوراپ

ادنراجےکایعمریامیپےنوجرپوسیساورڈومیاےرریکرطفرامنہیئرکےتںیہ
یپچپ

ٹ
ادنراجرکےنواےلآرپرٹی/وسرپوایررااھتریٹیکرطفےسایبنرکدہایعمرےکامیپےنیکریپویرکےناچےئہاورائویمرکاورڈومیرگاکفالیصفتت
ٹ
ااھتریٹیکرطفےسل کیلسیٹااورط یرطحاکیھبامیلاعموس ےسک ےنےکےئلاںیہنذلیںیمایبنرکدہ ںویطںےسض انوروریےہ
ٹ
ٹ
ٹ
ڈیاکالہںیہنوہا
ڈیےکدورانیک یئایطلغںآرپرٹیےکل کیلسیٹایکسنبیتکسںیہ،رھپوہوکیئادنراج/اپ
ادنراج/اپ
رکااچےئہ
ےسدرج ئ





ایعمریکاجچنیراےئادنراجاوراپ ٹ
ڈی
ایکرکںیاورایکہنرکںی

ےبعش

یک ک
ک
وکسیپذیرےکذرہعیوطبروبثتعمجےئکےئگداتسویراتیکوپریاایتحطےکتا ھیصڈذقیرکیناچےئہاورائموکالمینیلاچےئہ
ث
وکیئریغامہائتہنشئلمرکںیاورہنس ریغائرامیلینزائناکاامعتسلرکںی،ااسیرکائآرپرٹیوکل کیٹسلںیمڈاےنلاکسوہاتکسےہ
ث
رتحمہم،رٹسم،رشیتمیاورڈارٹکےسیجااقلبائمںیمشئلمںیہنوہائاچےئہ،ارطسحےکادنرااجتاخرجرکدیاجںیئےگ

ائم

اقمیمزائنںیملقناافلظارگنیریںیمےھکلائمےسانلماچےئہ
فنصحیحصدرجایکاجائاچےئہ
ک
ک
وکسیپذیریکائرخیدیپاشئوطبروبثتشیپرکدہداتسویرےکاطمقبوہائاچےئہ،دصتقیدشہوہےنیکوصرتںیم

فنص
رمع

ک
درجرکےنواےلآرپرٹیوکاچےئہ ہوہوکسیپذیریکرطفےسوطبروبثتشیپرکدہداتسویرےسہتپیکدصتقیرکےاوراسےسالمےل
ث
وکیئریغامہائتہنشئلمرکںیاورہنس ریغائرامیلینزائناکاامعتسلرکںی،ااسیرکائآرپرٹیوکل کیٹسلںیمڈاےنلاکسوہاتکسےہ
ک
اقمیمزائنںیملقناافلظارگنیریںیمےھکلنےسانلماچےئہ

ہتپ

ث
ٹ
ہتپلمکمانھکلاچےئہ،اوراکمنربمن/ائم،ہلحم،یلگ،رہش/ائؤن/اؤں،نپوکڈوریغہےسیجالیصفتتشئلموہیناچےئہ
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

ک
وصتیحیحصرطےقیےسدرجیکاجیناچےئہ۔
ویآیئڈیاےآیئیکرطفےسفرامہرکدہدہاائتےکاطمقب،وکسیپ رذییک ر
وصتیہنوتتہبایسہاورہنس تہبدکمچاروہیناچےئہ
ر

وفوٹرگاف

ک
ک
وکسیپ رذیاکرہچہواحضاوراقبانشجوہائاچےئہ

عملی غلطیاں
ک
رصاج

رپوسیس

درجرکےنواےلآرپرٹی/وسرپوایرراسائتوکینیقییئاںیئ ہوصتیردنمرہجذلیوہگجںےسںیہنیل یئےہ:
تایوصتیروریغہ)
وصتییکاہرڈاکیپ(ائوپسرٹ ر
ر



امرٹینہپوکیئوصتیر



وصتیر
بوائلںیموکیئ 



ک
وکسیپ رذییکوصتیردیقرکائ



مرنی/اابخر/اتکب/وپرٹسےسوصتیر
ک ک
وصتیاصفوہددنھیلہنوہ۔وصتیرےتیلوقروینشوپریرطحوہیناچےئہ۔
ر

ادنراجآرپرٹی/وسرپوایرروکہیینیقییئاائاچےئہ ہریغاقونین/ائدوارزائناامعتسلہنیک یئوہ۔
ک
ادنراجآرپرٹی/وسرپوایرروکاچےئہ ہوکسیپذیریکرطفےسوطبروبثتشیپےئکےئگداتسویراتیکدصتقیرکںیاوردنمرہجذلی
ائوتںوکینیقییئاںیئ:
ک
وطبروبثتعمجےئکےئگداتسویرےسائم،ہتپ،ائرخیدیپاشئامملثوہیناچےئہ۔ 1.
ک
رکااچےئہ۔ 2.
ویآیئڈیاےآیئےکوظنمردشہداتسویراتیکرہفسےکاطمقبرصفحیحصاوروظنمردشہداتسویراتوکس وبقل ئ
ک
داتسویراتلمکموطررپانیکسیکاجیناچےئہ،ائ ہامتمالیصفتتاصفاصفدرجےئکاجںیئ۔ 3.
ٹ
رکااچےئہ۔ 4.
وطبروبثتوکیئوھجائ/رحتفیرکدہداتسویروبقلںیہن ئ

ک
وکسیپذیریکڈومیرگاکفالیصفتتوکدیق
رکائ

داتسویراتیکدصتقی

وطبروبثتداتسویریکاگننیکساصفاورڑپےنھےکاقبوہیناچےئہ۔ 5.
الکٹنئںیمبختنمداتسویراکائموطبروبثتشیپرکدہداتسویرےسانلماچےئہ۔ 6.
داتسویریکیطلغ-رتسمدرکےنےکسےسزائدہاعمووجاہت

ک
ک
وکسیپذیرےکذرہعیعمجےئکےئگریغحیحصداتسویراتیکوہجےسزائدہ ریادنرااجترتسمدرکدیاجےتںیہ۔
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

ث
درجرکےنےسلبقادنراجرٹنیسںیمداتسویریکاجچنرکےنںیمرظنائینرکےنواولںوکزائدہاتحمطرےنہیکورورتےہ۔طلغداتسویرےکزرمےےکتحتھچکومعیمردلمعذلیںیمایبنےئکےئگںیہ۔

ر ّدوہےنیکوہج
ک
رکدااجاگیئ
وکیئیھبداتسویریپاویب/یپاوآر/یپاواے/یپاوآئےکوطررپانیکسیک یئوہوجوظنمردشہداتسویراتیکوہفسںیمہنوہوتاسوکر ّد ئ

داتسوییکیطلغ
ر



ارگائم/وصتیریپاوآئداتسویرںیماغیےہوتاےسر ّدرکدائاجاگیئ



ک ک
ک
وصتیدوونںوہں
اثملےکوطررپ،را ناکرڈاکاامعتسلوطبریپاوآئےکایسوقوہاتکسےہجاسںیموکسیپذیراکائماور ر



دااجاگیئ
آدراراکرڈ/رٹیلڈیاویب/یپاوآر/یپاواے/یپاوآئےکوطررپانیکسیک یئےہوتاےسر ّدرک ئ



ک
ک
وظنمردشہرہفسےکاطمقباجمزصخشیکرطفےساجریرکدہرسٹیکفیٹیکوصرتںیم،وکسیپ رذییکاسںیموصتیرالزیمےہ،اوراسںیماجری 



ویر
طلغداتس 

رکدااجاگیئ
رکےنواےلصخشیکرہماوردطختساکوہائوروریےہ،ورہناےسر ّد ئ
دااجاگیئ
ارگڈیاویب/یپاوآر/یپاواے/یپاوآئےکوطررپکلسنمداتسویریکدمتوپریوہیکچےہ،وتاےسردّّرک ئ



ک
ارگوورٹآیئڈیاکرڈوطبریپاوآئعمجایکاجائےہ،وتدوونںاجیوکانیکسرکائالزیمےہ،ورہنوہر ّدرکدائاجاگیئ۔



دستاویزاتکی غلطیوںکی اقسام
 :دستاویز میں مختلفقسمکی غلطیاں ہیں جنسے انرولمنٹآپریٹرکو آگاہ ہونا چاہئے۔ دستاویزکییہ غلطیاں ہیں
غلط دستاویزکیقسم

فصیل
ت
آپریٹرکو دستاویزاتکی منظور شدہفہرستکے خالف اپ لوڈ
کردہ دستاویزاتکو چیککرناہوگا۔اگر آپریٹر ان دستاویزاتکو
قبولکرتا ہے جو منظور شدہفہرستکے مطابق نہیں ہیں ،تو
اس غلطیکی قسم  -دستاویزکی غلطیکےتحت اسے مسترد
کردیا جائےگا۔ ذیلی غلطیکی اقسام مندرجہ ذیل اقسامکےتحت
دستاویزکیقسمپر مبنی ہوںگے۔
پی او آئی (شناختکاثبوت)



پی او اے (پتہکاثبوت )



تعلقاتکاثبوت(
پی او آر )
ی اوبی (تاریخپیدائش
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

فرضکریں ،اگر آپریٹرنے غلطپی او آئی ( دستاویز اپ لوڈکی
ہےتو  ،اسے ذیلیقسم  -پی او آئیکےتحت مستردکردیا جائے
.گا۔

غلطیسےکیسےبچیں
اگر رہائشی شناختی دستاویزکاصحیحثبوت دے چکا ہے ،تو آپریٹرکو جانچپڑتالکرنی چاہئےکہ آیا ڈیموگراف ک ڈیٹاپروف دستاویزکےساتھ
.مطابقترکھتا ہےیانہیں۔
فصیل
ت

غلط دستاویزکیقسم
دستاوی زگ مشدہ

یہ غلطی اس وقت ہوتی ہے جب رہائشینے مطلوبہ دستاویزات
جمعنہیںکروائے ہیںیا اندراج آپریٹرنےپیشکردہ دستاویزات
اپ لوڈکرنےسے محرومکردیا ہے۔

غلطیسےکیسےبچیں
سباتکایقینبنا ہی لینا چاہئےکہپیکٹ جمعکرنےسےقبل دستاویزات اپ لوڈکیگئیں۔

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

غلط دستاویزکیقسم

فصیل
ت

دستاویزکانام غیرمشابہ
بالکل اسی طرح جیسے دستاویز کی غلطی منظور شدہ
فہرستکے مطابق نہیں  ،آپریٹرکو الزمی طورپرتمام
.ثبوت دستاویزاتکی جانچکرناضروری ہے
نوٹ:فی الحال ،اس دستاویزکی غلطیکیقسم{قیوسی}
تعمال نہیںکیا جا رہا ہے
عمل میں اس

غلط دستاویزکیقسم

فصیل
ت

ہےن ہیں جول میل میں شمار و اعداد آب ادی ات ی

پریٹر کو یہ یقین بناناہوگا کہ پیکٹ میں رہائشی کی
تفصیالت پی او اے،پی او آئ ،یا ڈی اوبی کےبطور
پیش کردہ دستاویزات میں دیئے گئے ڈیٹا سے بالکل
مطابقتپزیزی نہیں ہے۔ ورنہ دیگر  { ،قیو سی }کے
دوران اس طرحکی غلطیکینشاندہیکی جائےگی۔
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

فصیل
ت

غلط دستاویزکیقسم
خراب معیارکا دستاویز

آپریٹرکویقینبنانا ہوگاکہ اپ لوڈکردہ دستاویزواضح ہے
اورتمام ڈیٹاقابلفہم ہے۔

فصیل
ت

غلط دستاویزکیقسم
سکینشدہتصویر اصلکینہیں

گر رہائشینے اصلکیبجائے دستاویزکی زیروکسکاپی
جمعکی ہےتو  ،اندراج آپریٹرکو دستاویزقبولنہیںکرنا
ہوگااگر وہ اس طرحکی دستاویزکوقبولکرتا ہےتو ،
اسقسمکی غلطی واقع ہوتی ہے۔
نوٹ:فی الحال ،اس دستاویزکی غلطیکیقسم{قیوسی}
تعمال نہیںکیا جا رہا ہے
عمل میں اس
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

غلط دستاویزکیقسم

فصیل
ت

جعلی دستاویز

دستاویزات جمع کرتے وقت آپریٹر کو بہت محتاط رہنا
چاہئے۔اگرثبوتکے دستاویزاتکے حصےکے طورپر
کسی اور رہائشیکی دستاویزات اپ لوڈکردیگئیںتو ،یہ
غلطی ہونےکاپابند ہے۔

نوٹ- :کوالٹی چیکلسٹکیلئے اندراج آپریٹرزکے معیار انسٹرکشنسیٹاپینڈکسپیسے رجوعکریں

ادنراجآرپرٹییکرطفےساعمایطلغں
ادنراجآرپرٹییکرطفےسیک یئھچکومعیمایطلغںاہیںداجی یںیہ۔ہرآرپرٹیوکاچےئہ ہانےسک ےنںیماتحمطرںیہ
ارگادنراجردیس/آدراراکرڈڈیاویب/یپاو
ک
ک
ک
ادنراجآرپرٹیوکادنراجیکردیس/آدراراکرڈانشج/ہتپ/ائرخیدیپاشئےکوبثتےکوطررپکلسنمںیہنرکائاچےئہ۔ہیسدرسوبثت 

آر/یپاواے/یپاوآئےکوطررپکلسنمےہ:

ںیہنںیہاوروکایٹلچےکدوراناںیہنرتسمدرکدےئاجںیئےگ۔ریغحیحصداتسویراپولڈرکےنرپادنراجآرپرٹیوکل کیٹسلںیمڈاالاجاتکسےہ۔

وکایٹلاجچنںیماںیہنریغحیحصداتسویرامنرک
رتسمدرکدےئاجںیئےگ۔

داتسوہانیکساوروبقلایکاجراہےہ وہویآئ ڈی
ر
ادنراجےک دوران ،ادنراجآرپرٹیاسائت وکینیقییئاائاچےئہ ہڈیاویب/یپاوآر/یپاواے/یپاوآئےکوطر رپوجیھب
ک
ک
ک
اے آئ یک وظنمر دشہداتسویرات یک رہفسےک اطمقب درس ےہ۔ آرپرٹی وکاس ائت وک یھبینیقی ئ
یئاااھچےئہ  ہ وکیئیھب داتسویر وکوبقلرکےن ےسلبق ائرخی ےک
ک
اسحبےسداتسویردرسےہ۔ریغحیحصداتسویروبقلرکےنرپآرپرٹیرپجرامہناعدئوہےنےکتا ھاسوکل کیٹسلںیمڈاالاجاتکسےہ۔
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ریغحیحصداتسویر:آدراررٹیل
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

ک ک
ادنراجآرپرٹییکرطفےسیکاجےنوایلاتاعمیطلغ،وجوکایٹلاجچنںیمدیھکیاج یےہ،وہہی ہوورٹآیئڈیہتپےکوبثتےکوطررپوبقلرکےتوقاےساسائت
وکینیقییئاائاچےئہ ہداتسویراتیکدوونںاجیانیکسےئکاجےتںیہ۔ارگوورٹآیئڈییکدوونںاجیانیکسںیہنیک یئوتادنراجرتسمدرکدائاجاگیئ۔

ک ک
ٹ ٹ
ٹ ٹ
اؤںےکرسیراہ /رپلپسنیکرطف ےسرٹیلڈیہ رپوطبریپاواے/یپاوآاجئریرکدہرسٹیفکٹ وکوبقلرکےت وق ،ادنراج آرپرٹیاسائت وکینیقییئاےئ ہرسٹیفکٹ رپ
ک
ٹ ٹ
ٹ ٹ
وکسیپ رذییکوصتیردطختسدشہاوررہمیگلوہیئاوراجریرکےنوایلااھتریٹاک دطختسےکتا ھےہ۔ارگرسٹیفکٹریغب ر
وصتیےکےہ،وترسٹیفکٹوکحیحصںیہنامائاجاگیئاور
ر ّدرکدائاجاگیئ۔

ریغحیحصداتسویر:وورٹآیئڈییکرصفات
اجییک یئانیکسرکدہاکیپریغحیحصداتسویرامائ
اجاگیئ۔ 
ک
ریغحیحصداتسویر:وکسیپ رذیےکائماور
وصتیرےکریغبرپلپسن/اؤںےکرسیراہیک
ٹ ٹ
رطفےساجریرکدہرسٹیفکٹائاقبوبقل
امائاجاگیئ۔

ک
ک ک
ک
یئاا
وکسیپذیریکڈومیرگاکفالیصفتتوکدالخرکےتوقآرپرٹیوکاتحمطرانہاچےئہ۔ارگسپیکالکآنےہ،وتیرہمجرپوتہجدےنییکورورتےہ۔آرپرٹیوکہیینیقی ئ

ک
یرہمجیکیطلغ:ارگنیریںیمڈومیرگکف

اچےئہیکارگنیریںیمدرجےئکےئگڈومیرگاکفالیصفتتاقمیمزائنےسلمرس ںیہ،ورہنادنراجر ّدرکدائاجاگیئ۔

الیصفتتاقمیمزائنےسںیہنیتلمںیہ

ث
ک ک
ک
داتسویںیموکسیپ رذیےکائمےکتا ھضریفائم شئلموتںیہنےہ۔
ر
آرپرٹیسیپ اوآئداتسویراتوبقلرکےتوقاسائت رپوتہجرکںی ،ہوبثتےکوطر رپعمج
وہااچےئہوجادنراجافرمںیمدرجےہ۔
وکایٹلاجچنےکدوراناسرطحےکداتسویروکر ّدرکدےئاجںیئےگ۔عمجرکدہیپاوآئداتسویرںیمرصفوس ائم ئ
ک
ک
ک
جائرخیدیپاشئیکواضجوہاج یےہ،وتوکسیپذیرےکتالدیپاشئیکدصتقیوپرےاایتحطےکتا ھرکائالزیمےہ۔اخصوطررپوچبںیکوصرتںیم،رقمر
ک
ک ک
رکااچےئہ۔
رکدہائرخیدیپاشئدرجرکےتوقوادلنیےکتا ھتالدیپاشئیکدصتقی ئ
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ک
یپاوآئ:یپاوآئںیموکسیپ رذیےکائم
ث
ےکتا ھ'ضرف'شئلمےہ
ک
رمع-وصتیراکےبوجڑوہائ:وکسیپذیریکرمع
اوروصتیردوونںیتلمیتلجوہں
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

خالف ورزیاں اورسزائیں :فصل 8
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

خالف ورزیاں اورسزائیں :فصل 8

آدرارا ٹکاوروضاطبےکاطمقبالخفورزائںاورزساںیئ
تبدیل ہیئتپرسزا
جرم

زسا
نیتتالیکدیق



ٹ
طلغڈومیرگاکف ئاائویمرکولعمامتفرامہکرکےکوجیھبیدبلی تئی ئاط ی
ک
ک
دورسےصخشیک تئیاایتخررکےنیکوکششرکائےہ،وخاہرمدہوہائزدنہ،حقیقیٹ

ئا
ک
010111تاکجرامہن



ںیموہ ئاوصترںیم

ادوونں

ک
3تالت ئااسےسزائدہیکدیقاور
ک
010111تاکجرامہن

ک
3تالتیکدیقاور
ک
010111تاکجرامہن

ٹ
ک
وجیھبڈومیرگاکف ئاائویمرکولعمامتوکیدبلیرکائےہ ئایدبلیرکےنیکوکشش
ک
رکائےہاصقنناچنہپےنےکارادےےسائرشارتےکوطررپ ئاط یآدرارربمنواےل
ک
صخشیکانشجاانپےتوہےئیدبلی تئی ئاط یدورسےصخشیک تئیاایتخررکےنیک
ک
وکششےکذرہعی،وخاہرمدہوہائزدنہ،حقیقیٹںیموہ ئاوصترںیم ،







ک
وجیھباسا ٹکےکداعفتےکتحتانشجےسقلعتمولعمامتاحلصرکےناکاجمزہن
ک
رکاےہ ہاسوکااسی
اہبا ئ
وہےتوہےئ،اافلظ،ولسکائاچلنلچےکذرہعیاسائتاک ئ



ک
وینپمکںیکوصرتںیم،جرامہن0الھکتوہاتکسےہ ئادوونں

رکےناکاایتخردائایگےہ



شناختسے متعلق معلوماتکے انکشافکرنےپر جرمانہ
جرم

زسا
ک
3تالتیکدیقاور



ک
دورانادنراج ئادصتقیعمجرکدہانشجےسقلعتمولعمامتوجیھباجن

ک
010111تاکجرامہن



وبھج رک اظہر رکے  ،لقتنم رکے ائ لقن رکے  ،ائ دورسی وصرت ںیم

ک
وینپمکں یک وصرت ںیم ،جرامہن  0الھک ت وہ اتکس ےہ ائ



دوونں
Toll free: 1947
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سی آئ ڈی آرت ک غیر مجاز رسائیپر جرمانہ
جرم

زسا

ااھٹریٹیکرطفےساایتخرہنوہےتوہےئیھبوجاجنوبھجرک:
ک
ک
رمکریانشیتخڈاٹیےکزخمنترتایئائرتایئاکارادہرکائےہ a.
ک
رکاےہ b.
اد ئ
ط یرطحاکڈاٹییسآئڈیآرےسائرحتمکاوٹسرجیڈیممیےسڈاؤنولڈ،لقن ئا ذ
ک
ک
بےہ c.
رکاےہائدالخرکےناکس ئ
وایرسائدرگیویپمکرٹےکاصقنندہزیچنںشیآئڈیآرںیمدالخ ئ
ک
ک
بےہ d.
اچنہپاےہائاچنہپےناکس ئ
یسآئڈیآرںیمبووجدڈاٹیوکاصقنن ئ
ک
3تالت ئااسےسزائدہیکدیقاور



جرامہنوج01الھکےسمکںیہنوہا



ک
ک
یسآئڈیآرترتایئاحلصرکےنںیمراکوٹڈااتلےہائراکوٹاکسبئےہ e.
ک
ک
ک
ک
رکاےہ ئاا اکراکسبئےہf.
یسآئڈیآرترتایئاحلصرکےناکاجمزفردترتایئےسا اکر ئ
ٹک
ک
ئبےہ،نشکیسg. 60
اظہرکائےہ ،ئاا ئ
نشکیس62ےکذیلیدہعف()5یکالخفورزیںیمط یرطحےکولعمامتوک ر
ک
ک
رکاےہ ،ئااورپکذوکر داعفتںیمط یصخش
رکاےہ ئااامعتسل ئ
یکالخف ورزیںیمط یرطحےکولعمامتوکشیپ ئ
ک
یکدمدرکائےہ
ک
ک
رکا ےہ ائ h.
رکا ےہ  ،دذف ئ
ط ی یھب رحتمک اوٹسرجی ڈیممی ںیم ئا یس آئ ڈی آرںیم عمج دشہ ولعمامت وک یرائد ئ
ک
ک
ک
ک
رکاےہ ئااےسط ییھبذرہعیےسیریرطحاصقنناچنہپ ئاےہ ئا
دیدبلیرکائےہ،ایکستمیقاوراافدیوکمک ئ
ک
ک
ک
رکاےہ،ائوچراےن،اپھچےن i.
رکاےہ،اپھچائےہ،یرائد ئ
اھٹریٹےکذرہعیاامعتسلدشہویپمکرٹےکاینبدیوکڈیکوچری ئ
ک
بےہاصقنناچنہپےنےکارادےےس
،یرائدرکےنائیدبلیرکےناکس ئ

سی آئ ڈی آر میں ڈیٹاکےساتھ چھیڑ چھاڑکرنےپرسزا
جرم

زسا
ک
3تالتیکدیقاور
ک
010111تاکجرامہن
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ک
ااھتریٹیکرطفےساخئرہنوہےنےکائوجدوجیھبآدرارربمنواےلصخشےس

 قلعتمولعمامت وکیدبلیرکےن اےس ئادرائتفرکےنےک ارادےےس یسآئ
ک
رکاےہ ئا
ڈیآر ئاط ییھباقبرحتکاوٹسرجیڈیممیںیمبووجدڈاٹیاکاامعتسل ئ
ک
رکاےہ
اسےکتا ھڑیھچاھچڑ ئ
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درخواست دہندہ ادارےکے ذریعہ غیر مجاز استعمالپرسزا
جرم

زسا
ک
3تالتیکدیق



ک
010111تاکجرامہن



ک
وینپمکں یک وصرت ںیم 0 ،الھک روہیپ ت اک جرامہن ئا



ک
وج یھب ،نشکیس  2ےک ذیلی نشکیس 3یک الخف ورزی ںیم دروخاس ددنہہ
ک
ک
رکا
یک تیثیح ےس ط ی یھب فرد یک انشج ےس قلعتم ولعمامت اک اامعتسل ئ
ےہ

دوونں
مطالباتکی اطالعکی عدمتعمیلپرسزا
جرم

زسا
ک
0تالتیکدیق



ک
010111روےپتاکجرامہن



ک
وینپمکں یک وصرت ںیم 0 ،الھک روہیپ ت اک جرامہن ئا



ک
وجیھب،ادنراجرکےنوایلایسنجیائدروخاسددنہہادارہوہےنیکتیثیح
ےس  ،نشکیس 3ےک ذیلی نشکیس ( )6ئا نشکیس  2ےک ذیلی نشکیس() 3ےک
تحتاطمابلتوکوپرارکےنےسںیمائاکموہاج یےہ

دوونں
عامسزا
جرم

زسا
ک
اتتالتیکدیقاور



ک
650111روےپتاکجرامہن



ک
وینپمکں یک وصرت ںیم 0 ،الھک روہیپ ت اک جرامہن ئا



وجیھب،اسا ٹکےکتحتائ نیعترکدہاوصلووضاطبےکتحتوکیئجرم
ک
ک
رکا ےہ سج ےک ےئل وکیئ اخصجرامہن ط ی ہگج ںیہن ادا ایک اجائ
اک اراکتب ئ
ےہرھپہینشکیس

دوونں

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

کمپنیوںکی طرفسے جرم

زسا

جرم

اسذیلینشکیس()0ںیمبووجدط ییھبزیچےکائووجد،ںاپںاس

اسا ٹکےکتحتاہجںاتینپمکیکرطفےسط یجرماکاراکتبایکایگ
ک ک
ےہ،اراکتبجرمےکوقبووجدہروہصخشوجینپمکاکروائراکذہمداراھت،

ا ٹکےکتحت ط یینپمک یکرطف ےس ط یجرماکاراکتب ایک ایگ
ث ک
ےہ اور ہی ائی وہ اجےئ  ہ جرم اک اراکتب ینپمک ےک ڈایررٹکی ،

رگداا اجاگیئ اور اس ےک الخف اکروایئ یک اجیگیئ اور اس ےک
ینپمک وک رجمم ئ

رجینیم ،رکسرٹیی ئا ینپمک ےک درگی ارسفوںیک راضدنمی ںیم ئا ایکن

اطمقبزسادیاجےئیگ:

مشچ وپیش میںٹائ ان یک تلفغ یک وہج ےس وہا ،اس رطح ےک
ک
ڈایررٹکی،رجینیم،رکسرٹیی ئاینپمکےکدرگیارسفوںوکرجممفراردائ
اجاگیئاورانےکالخفاکروایئیکاجےئیگاوراسےکاطمقبزسا

اس ذیلی نشکیس ںیم ااسی ھچک بووجد ںیہن وج اس رطح ےک ط ی یھب
ک
صخشوک زسااک قحتسمفراردیگیوجاس ا ٹکےکفرامہ یک  یئےہ ،ارگ
ث ک
وہصخشہیائیرکدے ہجرماکاراکتباسےکملعںیمںیہنوہا

دیاجےئیگ۔

ئا ہی  ہ اس ےن اس جرم ےک اراکتب ےس روےنک ےک لٹییوری
وکششیک۔

ہندوستانسےباہرکئے جانے والے جرمیا خالف ورزیکےلئے درخواست دینےکا ایکٹ
جرم

زسا
ذیلی نشکیس ( )0ےک دم رظن ،اس ا ٹک ےک داعفت اک االطق ط ی یھب

ذیلی نشکیس ( )6ےک داعفت ےک اطمقب ،اس ا ٹک ےک داعفت اک

جرمائالخفورزیرپوہاسجاکاراکتبدنہواتسنےسائہرط یفردیک
ک
ن
علق
ش
رطف ےس وہ ،ارگ اس جرم ئا الخف ورزی ےک لمع اک ی آئ ڈی

االطق ط ی یھب جرم ئا الخف ورزی رپ وہا سج اک اراکتب دنہواتسن
ےس ائہر ط ی فرد یک رطف ےس وہ اس یک ع تیم ےس رصف رظن

آرںیمبووجدط یڈاٹیےسےہ۔

رکےتوہےئ۔
تحقیقات جرمکی اہلیت

ث
ہزیچےسرصفرظنرکےتوہےئ،اتوپسیلآرسیفاکسجرہبتوپسیلارٹکپسنےسمکہنوہ،وہاسا ٹکےکتحتط ی1973
ےک رجمامہن اکروایئےسقلعتموکڈںیمشئلم ر
یھبجرمیکقیقحترکاگی
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جرمانے دیگرسزاؤ ں میں مخلنہ ہوں

اسا ٹکےکتحتائذفدشہوکیئجرامہندورسےجرامےن ئازساؤںوکط ییھباقوننےکتحتائذفرکےنےسںیہنروےکا۔

جرائمکیسنوائی

ک
ک
اسا ٹکےکتحتط ییھبےکالوکط ییھباقبزساجرمیکامسعاکاایتخرںیہنوہا،اورہنااھتریٹ ئاوکیئآرسیفائاسیکرطفےساایتخردیےئگفردیکرطفےس
ک
یک یئاکشیوکوفحمظرکیگی۔
ٹ
ک
ٹ
ٹ
رٹسجمیےسےچینط ییھبےکالوکاسا ٹکےکتحتاقبزساجرمںیمرجممارہھاےناک قںیہن۔
رٹسجمیائفیچسٹسج
فیچمرووپنٹیل

.

انرولمنٹ  /اپ ڈیٹکے دورانکی وجہ خرابیکی وجہسے جرم اورسزائیں
مطابقتپذیریکیگئیلیکناپلوڈنہیں ہوا
یمکیکون تی

ۓیگاماہہنوطررپاکروائیکاج
ہادنراجٹکیپرپ65روےپووصلےئکاجںیئےگ
ر

I.

ہادنراجٹکیپرپ51روےپووصلےئکاجںیئےگ II.
ر
ہادنراجٹکیپرپ51روےپووصلےئکاجںیئےگ III.
ر
پانچ دنکے اندر اپلوڈنہ ہونےپر انرولمنٹفریز جیسے
فذکردیئےگئے ہیں۔
مختلفکنٹرولنا

Toll free: 1947

ک
ادنراجیکائرخیےس01دونںےکدعبادنراجٹکیپےکاولپڈںیم
ک
ائریخ

I.

ک
ک
ادنراجیکائرخیےس61ےکدعبادنراجٹکیپےکاولپڈںیمائریخ II.
ک
اطمتقب پذیری یک یئ نکیل اولپڈ ںیہن وہا :ادنراجیک ائرخی ےس31دونں
ک
تٹکیپاولپڈںیہنایکاجےئوتہیاھجمساجاگیئ ہٹکیپاضعئوہایگ
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

ف ک غلطی)(DE
ڈیموگرا

یمکیکون تی

یگاماہہنوطررپاکروائیکاج
ۓ
ی
ہ ٹکیپ رپ  65روےپ یک رمق
اماہہن وطر رپ ومجمیع ڈ مگرراکف  ںویطں ےک ےئل ہر اعمہلم ںیم ر
ووصلیکاجےئیگ

ڈاٹی یک وکایٹل ےس قلعتم ہی ھچک ایطلغں ںیہ ےسیج وصتیر یک جراب وکایٹل،

30دقمامتوہےنرپ021-دونںےکےئلآرپرٹیوکلطعمرکدائ )Iاجاگیئ

رصحیفنص ،ئارخیدیپاشئیکیطلغوریغہ۔

پئسدقمامتوہےنرپ-اتتالےکےئلآرپرٹیوکلطعمرکدائاجاگیئ۔ )II

ٹ
ائویمرکیطلغ)III(BE-III
یمکیکون تی

ۓیگاماہہنوطررپاکروائیکاج
رپٹکیپ65روےپیکرمقووصلیکاجےئیگ۔
ٹ
اماہہنوطررپومجمیعائویمرک  - IIIںویطںےکےئل

وصتیردہاائتےکاطمقبںیہنےہ

)30 (1دقمامتوہےنرپ021-دونںےکےئلآرپرٹیوکلطعمرکدائاجاگیئ۔
(2) 50دقمامتوہےنرپ-اتتالےکےئلآرپرٹیوکلطعمرکدائاجاگیئ۔

بایو میٹرک غلطی I
یمکیکون تی

ۓیگاماہہنوطررپاکروائیکاج
رپ دقمہم ےک اسحب ےس رپ ٹکیپ 0111روےپ یک رمق ووصل یک
ٹ
اجیگیئ۔اماہہنوطررپومجمیعائویمرک   - Iںویطںےکےئل:
 0 .1ئااسےسزائدہدقمےمےکےئل -اتتالےکےئل
آرپرٹیوکلطعمرکدائاجاگیئ۔
ک
 5 .9ئااسےسزائدہمقڈذےمےکےئل-ائچنتالیکدمتت



لمکما یلگیک ئالمکمآھکنیک یلتیکرپوپ سوپریرطحںیہنیل یئےہ



وصتیر
وصتییک 
BEےکادنر ر



وصتیر
دورسےصخشیکاانثتسیئ 

ےکےئلآرپرٹیوکلطعمرکدائاجاگیئ۔ارگومجمیعیطلغیکدعتاد
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ات ئااسےسزائدہوہوتانمساقونیناکروایئیکاجیگیئ
بایو میٹرک غلطی II
کمیکینوعیت

ماہانہ طورپرکاروائ کی جاۓگی
رپدقمہم65رپٹکیپےکاسحبےسووصلیکاجیگیئ
ٹ
اماہہنوطررپومجمیعائویمرک   - IIںویطںےکےئل:
1۔

30دقمامت وہےن رپ  021-دونں ےک ےئل آرپرٹی وک
لطعمرکدائاجاگیئ۔



ک
وصتییکوکایٹلدرسںیہنےہ
وصتیںیم ر
اانثتسیئ ر



وصتیںیماانثتستیئرصحیںیہنےہ
اانثتسیئ ر

2۔ 50دقمامت وہےنرپ -ات تالےک ےئل آرپرٹی وکلطعم رک
دائاجاگیئ۔

تصویرکیتصویر
کمیکینوعیت

ماہانہ طورپرکاروائ کی جاۓگی
رپدقمہمرپٹکیپ0111یکرمقووصلیکاجےئیگ۔
ٹ
اماہہنوطررپومجمیعائویمرک   - Iںویطںےکےئل:
1۔  0ئااس ےسزائدہدقمےمےکےئل -اتتالےکےئل آرپرٹی وک لطعم
رکدائاجاگیئ

جاتوصتیردورسیوصتیرےسیل یئوہ/ریغانئینوہ

ک
2۔  5ئا اس ےس زائدہمقڈذےم ےک ےئل  -ائچن تال یک دمت ت ےک ےئل
آرپرٹی وک لطعم رک دائاجاگیئ۔ ارگ ومجمیع یطلغ یک دعتاد ات ئا اس ےس
زائدہوہوتانمساقونیناکروایئیکاجیگیئ

غیرقانونی زبان

ماہانہ طورپرکاروائکی جاۓگی
رپدقمہمرپٹکیپ0111یکرمقووصلیکاجےئیگ۔
ٹ
اماہہنوطررپومجمیعائویمرک   - Iںویطںےکےئل:
Toll free: 1947

یمکیکون تی
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انرولماٹ اوراپڈیٹ

1۔  0ائ اس ےس زائدہ دقمےم ےک ےئل-اتتال ےک ےئل آرپرٹی وک
لطعمرکدائاجاگیئ۔
ک
2۔  5ائ اس ےس زائدہ دقمےم ےک ےئل-ائچنتال یک دمت ت ےک
ےئل آرپرٹی وک لطعم رک دائاجاگیئ۔ ارگ ومجمیع یطلغ یک دعتاد ات ائ
اسےسزائدہوہوتانمساقونیناکروایئیکاجیگیئ
اندراج ایجنسیکیکارکردگی
کمیکینوعیت

ماہانہ طورپرکاروائکی جاۓگی
ٹ
ارگاکررکدیگیکدرہجدنبی%01ےسمک ےہ ،وت EAوک ذ
رپ
زون ںیمراھک اجاگیئ ،اور ارگ ارگاکررکدیگ یک درہج دنبی %25
ےس مکوہ اج ی ےہ ،وت ایسنجی ےکادنراجاکلمع ّ
دا اجاگیئ
ّطعم رک ئ
ک
دااجاگیئ۔
اورا اک EAوکڈرہفسےس3تالےکےئلاخرجرک ئ

ہ ادنراج
UIDAIیک دہاائت اوررطہقی اکر یک لیمعت رکےت وہےئ  ،ر
ایسنجی یک اکررکدیگ یک درہج دنبی ادنراج ےکایعمر ےک امیپہن یک اینبد رپ یک
اجےئیگ

نظرثانی
کمیکینوعیت

ماہانہ طورپرکاروائکی جاۓگی
ایسنجییکاکررکدیگلطعمرکدیاجےئایگاور3تاولںےکےئلاناک  PAوکڈاور
ک
رہفسےسائماٹہدائاجےئا۔

ک
ہس امس  اکررکدیگ اک اجیرہ ےنیل ےک دوران ےب امشر وکائویہں  /الخف ورزویں یک
االطع دیںیئگ،ائرویک یئرمقاقبادا رمقیک %51ےسزائدہوہ یئاجیرہ ےنیل
یکدمتےکدوران۔

ہروارداتےکےئل510111اوراتتالےکےئلآرپرٹیوکل کیٹسلںیمڈاانل

رقمر رکدہ دہاائت یک رصحی الخف ورزی دوھ ہ دس  ےک ااراد ے ےک ااکمن
ٹ ٹ
ک
ریغب - UIDAIےس قلعتم دذامت ےک ےئل وکسی پذیر ےس یرراجررارک
تمیق ووصلرکائ/دبونعاینںیمولمّثوہائاور دوراناجیرہالبااجزت PEC
الچائ

ہنیشمےکےئل0110111اور5تاولںےکےئلآرپرٹیوکل کیٹسلںیمڈاانل
ر

رقمررکدہدہاائتیکرصحیالخفورزیدوھ ہدس ےکاارادےےکااکمنےک
تا ھ  - UIDAIتاٹفویرےکتا ھڑیھچاھچڑرکائ(آرپرٹی/وسرپوایرریک
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

کمیکینوعیت

ماہانہ طورپرکاروائکی جاۓگی

ٹ
ک
ائویمرکاکابتمدلراس)
اماہہنومجمیعداتسویریک ںویطںےکےئل:


ک
ات ائ ات ےس زائدہ دقمہم ےک ےئل-ات تال ت ےک ےئل آرپرٹی یک
یلطعم

داتسویریکیطلغI



ک
ائچن ئااسےسزائدہدقمےمےئلیک-ائچنتالتےکےئلآرپرٹییکیلطعم



داتسویر
یلعج 



انمس اقونین اکروایئ یک اجےئ یگ ارگ ومجمیع  ںویطں یک دعتاد ات ائ اس



داتسویر
اغی 

ےسزائدہوہیگ

داتسوییکیطلغ II
ر

اماہہنومجمیعداتسویریک ںویطںےکےئل II


 31ئااسےسزائدہدقمےمےکےئل-آرپرٹییک021دونںےکےئلیلطعم



داتسویر
ریغحیحص 



ک
 51ئا اس ےس زائدہ دقمےم ےک ےئل  -ات تال ت ےک ےئل آرپرٹی یک



داتسویےکادنرڈاٹیاکےبوجڑوہائ
ر

یلطعم



ک
انمس

داتسویےکائمںیمےکم
ر

داتسویر  Iاور  IIیکیطلغڈومیرگاکفیطلغیھجمساجےئیگاوراےسداتسویریک

طلغ وٹکیپں یک اامجیل دعتاد یک دصیف اسےنیہم ےکچ دشہوٹکیپں یک اامجیل دعتادےک
اقمب امشر ایک اجاگیئاور اس ہنیہمےک لک ادایگیئ ےک یرایر داتسویر یک یطلغ ےکتا ھ

داتسویریکیطلغےکےئلامیلرحمک(II ،Iاور)III

وٹک ییکاجےئیگ
ہاماہہنادایگیئےکہردورہںیملکادایگیئیک%51یکدرےسروکایلاجاگیئ
لکامیلرحمکرپروکاگلےتوہےئ :ر

Toll free: 1947

https://uidai.gov.in/

help@uidai.gov.in
Page128

ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

آپریٹروںکے خالفکاروائی

غلطیکینوعیت

فصیل
ت

 یطلغ یک ون تی یک اینبد رپآرپرٹی  /وسرپ وایرر وک 2ےنیہم ےس ےل رک  ڈومیرگکفیطلغ
ک
ٹ
5تالتےکےئلل کیٹسلںیمڈاالاجاتکسےہ
 ائویمرکیطلغ
 انمساقونیناکروایئیمتحوطررپیلاجےئیگ

وصتیر)(POP
 وصتیریک 
ک
 وکسیپذیریکڈومیرگاسکفںیمریغاقونین/شحفزائناکاامعتسل
 یلعج PoI/ PoAےکذرہعیادنراج،یلقنوظنمرییکردیساجری
رکائ/ویآیئڈیاےآیئتاٹفویرںیمڑیھچاھچڑرکےکوکیئادنراج
رکائ
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بچنےکےلئے  :باب 9
کسٹمرکوتسلی دینے میںبہتری النے اوربدعنوانیسے
اندراجسٹافکےلئے ہدایات
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

باب :9کسٹمرکوتسلی دینے میںبہتری النے اوربدعنوانیسےبچنےکےلئے اندراجسٹافکےلئے ہدایات
ٹ
ارگآپآدرارادنراجاوراپذٹرکےنںیمااھتریٹیکرطفےسایتررکدہاوصلووضاطبرپاقمئرےنہںیمط یرطحاکاارحافدںیھکی،وت دلاز دلہقلعتمااھتریٹوکاالطعدںی
رورگداوینںیکاالطعدےنیےکےئلذلیںیمدےئےئگیمیظنتڈراےچناکاامعتسلرکںی:

آراو(ہقلعتم)

ایاے(ونڈلارسف)

:

رٹنیساکائم:

:

آرپرٹیاکائماروراہطبربمن:

:

رپسوایرراکائماورراہطبربمن:

:
:
:
:

رپسوایرر

آرپرٹی

ّایاے(ونڈلارسف)اکائماورراہطبربمن:
ررٹسجار(ونڈلارسف)اکائماورراہطبربمن:
ک
پریٹرکو چاہئےکی
وی آیئ ڈی اے آیئ  ،آر او ،اکشی )لی اک راہطب ربمن*** :آ
وہکاروائیکرنے میں معذوروں اوربزرگوںترجیح دیں

:

ٹ
ک
ذعمورااخشص ئااانثتسیئائویمرکواےلوکسیپ رذییکوصرتںیم:

کلی ث ٹ
اظہرکائوروریےہ
اسکی شنمرکومنہن(ہررٹنیسںیم ر

یرردوںیکوصرتںیم:

ٹ
ٹ
ث
رپی ،دوونں آھکن یک  یلت یک ٹ
مرسک ےسیج دوسں اویلگنں یک ٹ
رپی اور
آرپرٹی وک رصف اس تاٹف ورئی ںیم وصخمص اانثتستیئ وکنئن زد رکےک ائیق درگی ائویمرسک انیل آرپرٹی وک اھچےئہ  ہ وہ امتم ائوی
وصتیروکدیقرکےنیکوکششرکے۔
اچےئہ۔
ٹ
ٹ
ک
وصتییھب ارگائویمرکڈویاسئیرردوںیکائویمرسکوکرگتفںیمالےنےساقرصےہ،وت آرپرٹیوکاچےئہ ہ
آرپرٹیےکےئلوروریےہ ہوہذشوذوکوپریواضجےسدرجرکےنےکتا ھذشوذیک ر
کیپ
وہوفرس چررآنشپوکاایتخررکے۔
ےل۔
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

ہنرکںی



ک
آرپرٹی یک انشج ےک دعتمد وٹیسں ےک ےئل ات س 

رکںی

ک
ن سل ّ
رمٹسکیک یںیم رتہیالےنےئلیک


ائوسرڈاکاامعتسلرکںی


وکیئ دو آرپرٹی ےک ائس ات س  ےسیج آرپرٹی آیئ ڈی (
اصرفوکڈ)ںیہنوہیناچےئہ





ٹ
ک ک
وبرڈن ےک وق آرپرٹی ئا رپس وایر ےک ائوی مرسک وک
درجرکےنںیمع تاکاامعتسلرکےنےسں



ریغدصمہقآرپرٹیآرپرٹی/رپسوایرریکنییعتہنرکںی



ک
وھجمسا ہن
ئ
ادنراج رماکر ںیم بصن آالت ےک ایعمر ےس

ذہمداری





ڈوییٹرپبووجد آرپرٹی /رپس وایررےکایعمریرطہقیاکروک ینیقییئاںیئ :آرپرٹی /رپس
ک
وایرراک ائم ررٹسجںیم درج رکںی ،آرپرٹی  /رپس وایرریکیرتیباور دصتقی رکںی،
ٹ
ٹ
اپجووپربںیمدرجرکںیاوراعفلیئاںیئ
آرپرٹیوک  EAذ

اندراج ایجنسی

ک
UIDAIےک العاقیئ درتف  /ڈویاسئ فرج دننکہ یک دمد ےس ڈویاسئ ےس
ک
ک
قلعتمیرتیباورآرپرٹییکیرتیبوکینیقییئاںیئ
آرپرٹی ےک ذرہعی ایعمری ڈاٹی راکڈن وک ینیقی یئاےن ےک ےئل انمس تسشن یک
ک
وہسلفرامہرکںی
ک ک
ک
ڑیھب اور وق ےک دنبوتسب اور وکسی پذیروں ےک وسالت ےک لح وک ینیقی
یئاےئےئلیک'پلیہڈکسی'اقمئرکںی

رکںی


ٹ
ہادنراجرٹنیسںیممکےسمکاتپیلائپوطبرابتمدلدایتسبرکںی
ر



ک ک
رٹنیس ںیمادنراجےک وق وک اچبےن ےکےئل ےلہپ ےس ادنراج ڈاٹی وک اگلاورعمج
رکںیل



ٹ
رصف  UIDAIےس وظنمر دشہائوی مرک آالت س  بصن رکںی۔ینیقی
یئاںیئ  ہ امتم ادنراج ےک رماکر ںیم ادنراج ےک ےئل وروری ولازامت دایتسب
ںیہ



ہر ادنراج ےک ااتتخم رپ اویلگنں یک رپسٹی وک واحض وطر رپ ےل ےن یک اتیمہ وک
رپسوایرر/آرپرٹیوکاسحسیئاںیئ
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ٹ

انرولماٹ اوراپڈیٹ

ٹ

آدرارےسقلعتمط یرطحےکاپذٹےکےئلااھترٰ یک 

رطفےس نیعترکدہرمقےسزائدہبلطہنرکںی


وہےنیکوصرتںیمط ییھبراہیشئوکادنراجےسعنمہن 

رکںی



راہیشئ ےک ےلہپ ادنراج یک تیفیک ولعمم ےئک ریغب دوائرہ
ا اکادنراجہنرکںی



نج اخونں ںیم آرپرٹی یک رطف ےس وکیئ ڈاٹیفرامہ ںیہن

ای اے اسٹاف -آپریٹر /سپر وائزر

وپزنشیاورانتؤ۔

ٹ
مرسک ائ اویلگنں یک ٹ
رپی اک ایعمر جراب
اانثتسیئ ائوی

راہیشےسخلتےجہلںیمائتہنرکںی

ک
رمک یک انمس یربیت وک ینیقی یئاںیئ ،ےسیج زیم یک اواچنیئ ،آالت یک
ادنراج ےک ر
ک
وپزگننشی ،وکسی پ رذی اک آرپرٹی اک ائلکل تاےنم وہائ،دیفس سپ رظنم یک روینش اور



ک
ادنراج ےکدوراناور ےلہپ وکسی پذیر ےس ادنراجےک لمع وک رصتخمادنازںیماتیب
ک
ک
ک
دںیائ ہوکسیپذیرےکےئلآتاینوہاورڈاٹیدرجرکےنںیموہسلےلم
ارگراہیشئڑپےنھرپاقدرہنوہوتاےسڑپھرکیئاںیئ۔اوراسائتوکینیقییئاںیئ ہائم
ک
،فنص،ہتپ،رہتشیکالیصفتتددرسںیہ



ث
دورانادنراجربصےساکمںیلاورراہئںےکتا ھاےھچاالخقےسشیپآںیئ



ک
اسائتوکینیقییئاںیئ ہوکسیپ رذیاکبوائلربمنمٹسسںیمدرجرکایلایگےہ



ٹ
ی
ک
ینیقی یئاںیئ  ہ وکسی پ رذی وک ادنراج  /اپذٹ ںیم ا مٹل ےک اامعتسل یک اتیمہ وک

ایکایگےہواہں  N/A,NAوریغہدرجہنرکںی

اھجمسدی یئےہ






ےئنادنراجےکردوہےنوکمکرکےنےئلادنراجےسآرپرٹیےکےئلوروریےہ
ٹ
ک
یکوہ"آدراریکوہسلالتشرکںی-اپذواسنرسچ"اکاامعتسلرکںی
ٹ
ک ک
راہیشئوکآدراراجریوہےن /ئااپذٹوہےنںیمےنگلواےلوقےکائرےںیم
ک
یئاںیئ،اثملےکوطررپ01دونںت۔
راہیشئ وک یئاںیئ  ہ وہ وی آیئ ڈی اےی آیئ یک رطف ےس آدرار اجری وہےن ےک
وہےناکاسیامیاسیےنلمےکدعبارٹکیلاتآدرارڈاؤنولڈرکںی



راہیشئوکیئاںیئ ہوہ0091ائ help@uidai.gov.inرپراہطبرکںی
ارگ 01دونں ےک دعب یھب راہیشئ وک آدرار اجری وہےن اک اسی امی اسی ہن ےلم ئا
ارٹکیلاتآدرارڈاؤنولڈرکےنےکےئلدایتسبہنوہوت۔
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ک
اکروایئرکےنںیمذعموروں،یرردوںاوراحہلموخاںیتوکیرحیجدںی



اینپ رطف ےس ادنراج افرم ںیم وکیئ یدبیلی ہن رکںی۔ ارگ راہیشئ افرم ےک ادنر
ومعمیل ےس ومعمیل یدبیلی رپ دضب وہوت،آرپرٹی ےکےئل وروری ےہ  ہوہ دصتقی
دننکہ ےس راہطب رکے۔ اس وصرت ںیم آرپرٹی راہیشئ وک دصتقی دننکہ ےک ائس
رنیم ےساجےناوریدبایلیںرکےناوررھپانرپدصتقیدننکہےسدطختسرکواےن
ک
ک
یکدہایرکںییاجرکادنراجافرمںیمط یرطحیکیدبیلیرکںی۔.

ہنرکںی

رکںی

ذہمداری

دھوکہ اوربدعنوانیسےبچنےکےلئے

ک ک
آدرارالکٹنئںیماینپ آرپرٹیآیئڈیےسالگانرکںیاور ٹ
سوکوھچڑےتوق
نلٹکی ث
ٹ
ک
ا شن وک دنب رک دںی ائ ہ وکیئ دورسا آپ ےک ذرہعی الگ ان وپذو ااک اامعتسل



ادنراجالکٹنئ/نیشمںیمدماتلخیکوکششہنرکںی



ط ی راہیشئ ےکادنراج ےکےئل وصتیرےس وصتیرہنںیل،
ک
ہن س  ط ی دویائ ،اایشء ،اجونروں یک وصتیر ط ی راہیشئ یک

ادنراجےکےئلہنرکےکس

وصتیریکہگجاامعتسلرکںی،ہنس راہیشئےکڈومیرگاکف 

الگانائوسرڈالسلسمیدبلیرکےترںیہ



ای اے اسٹاف -آپریٹر /سپر وائزر

الیصفتتںیمریغاقونینزائناکاامعتسلرکںی


ٹ
ائویمرکےنیلےسک ےنےکےئلط یائغلوکوطبرہچبدرج



ہن رکںی ئا ائچن تال ےس مک رمع ےک ط ی ہچب وک وطبر ائغل 

ادنراجرکےنیکوکششہنرکںی






ائاقےکیگےسآرپرٹییکاطمتقبپذیریاکلمعااجنمدےتیرںیہ
ااھتریٹیکرطفےسرقمررکدہایعمریرطہقیاکریکریپویرکںی
رصفرقمررکدہ  POI/POAاکس اامعتسلرکںی

ادنراج یک رغ ےس ط ی ہچب اک ذہم دار ئا وادلنی ےننب اک 

ارگ ط یای اے ااٹسفیک اجی ےس ط یرطحیک دبونعاین اک ملع وہوتاس وصرت

اہبہنہنرکںی

ںیمیلمعوطررپااھتریٹوکعلطمرکںی

ط ی یھب ادنراج یک امحی ںیم طلغ داتسویر اولپڈ ہن رکںی 

افل،کیباپاورادنراجےسقلعتمڈاٹی  UIDAIےکدہاائتےک اطمقب

ک

Toll free: 1947

https://uidai.gov.in/

help@uidai.gov.in
Page134
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انرولماٹ اوراپڈیٹ



ےسیجط یاابخرےکانیکسرکدہاکیپوریغہ۔

اوٹسررکںی

راہئں ےک آدرار ںیم اانپ بوائل ربمن اور ای لیم آیئ 

ٹ
واجوکششرکےنےکدعبامتمائویمرکےکاانثتسیئاسملوکدنبرکدںی

ث

ڈیاکاامعتسلہنرکںی


ٹ
دورانادنراجراہیشئےکائویمرسکوکطلخملظہنرکںی



ط یاوررپرٹیےکذرہعیےئکےئگادنراجرپدطختسہنرکںی



داتسوی ائ
ر
الص  POI/POAےک العوہ وک یئ یھب



ٹ
ہادنراج/اپذٹےک آاغز ےسےلہپادنراجونیشمںےک
اسائتوکینیقییئاںیئ  ہ ر
ٹ
ہدندرجایکاجراہےہ
یجیپاسیوکآرڈنیٹٹررز ر

انیکسدشہداتسویرائوفوٹاکیپوبقلہنرکںی


راہیشئ یک  POI/POAیک وکئ اکیپ ( اہرڈ ئا
ارٹکیلاتاکیپیک لکںیم)ہنرںیھک

آدھارکیتصحیحکا طریقہکار



آدراریکحیحصتےکاابسب

–

راہیشئاےنپآدرارکنلرکےنیک دلیںیموہ

–

ک
ک
01دونںےکدعبیھبدروخاسزنملتںیہنچنہپیکس

–

راہیشےناینپUID/EIDردیسوھکدی



آدراررنجنشی:ومعام،ادنراجایسنجیےس  UIDAIیکرطفےسادنراجٹکیپیکووصایلیب
ک
ک
ک ک
ےکدنےسزائدہےسزائدہ01دونںتاکوقاتگلایہوردصتقیےسقلعتمامتماکروایئےکائعبےہ



ک
ک ک
آدراریکیر)لی:ومعامUIDAI،ےک CIDRیکاجیےسادنراجٹکیپیکووصایلیبےکدنےسرکیلزائدہےسزائدہ01دناکوقاتگلےہآدرارےکےتپرپےنچنہپںیم



ک
ٹ
ٹ
وپسےکذرہعیامتموتپںرپاجیھباجےتںیہ،ررٹسجڈبوائلربمناامعتسلرکےتوہےئ UIDAIیکوی ٹ
تایےسڈاؤولنڈایکاجاتکسےہ ،ئاامیآدرارررٹسجڈبوائلربمناامعتسل
یر)لیاکرطہقی:اپذنی
رکےکڈاؤولنڈایکاجاتکسےہ



ک
ک
دروخاسیکتیفیک:ھچکدروخاس ئاوتروایگنںیم ئاراہیشئےکلقتنماکمینیکوہجےسوھکاج یںیہ
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صرف اندراجآئی ڈی (ایآئی ڈی) دستیاب ہے


راہیشئ  https://eaadhaar.uidai.gov.in/رپراہطبرکںی
 ایآیئڈیربمن،ررٹسجبوائلربمندرجرکںیاویٹیپاحلصرکےنےکےئلاورآدراررٹیلیکیپڈیفیاکیپڈاؤولنڈرکںی(ارٹکیلات
آدرار)



راہیشئ50020رپاسیامیاسیرکںی،ںیھکل:
 ویآیئڈیا سٹیٹ  > 14ٹ
ڈیاکویآیئڈیبوائلربمن<ائ
 ویآیئڈیا سٹیٹ  > 28ٹ
ڈیاکویآیئڈیبوائلربمن<



https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-noرپراہطبرکےکراہیشئاےنپبوائلرپآدرار
احلصرکاتکسےہ
 ایآیئڈیربمن،ررٹسجبوائلربمناوراویٹیپیکورورتوہیگ



وکیئیھبراہیشئدایمئآدرارےکرمکر(یپاییس)ےسارٹکیلاتآدراریک ٹ
رپیےلاتکسےہااھتریٹیکرطفےسرقمررکدہرشحےکاطمقب



راہیشئ001رپراہطبرکاتکسےہ



help@uidai.gov.inرپراہیشئایلیمےکذرہعیرماتلسرکاتکسےہ



ک
راہیش  https://eaadhaar.uidai.gov.in/رپراہطبرکتکسںیہ

یو آئی ڈی  /آدھار معلوم ہے لیکن درخواست غائب  /دستیابنہیں ہے

 آدراردرجرکںی
 اویٹیپاحلصرکےنےکےئلررٹسجڈبوائلربمندرجرکںی
ک
 آدراریکیپڈیافیاکیپڈاؤنولڈرکںیےسجارٹکیلاتآدراریھباہکاج ئاےہ


ک
راہیشئ50020رپاسیامیاسیرکتکسںیہ،ںیھکل:
UIDEAADHAR> آدرار<<ایلیمآیئڈی<<نپوکڈ <
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آدھار  UID /اور /یا  EIDکھوئے ہوئے

ک
راہیشئ  https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eidرپراہطبرکتکسںیہ
 ائمرصفاشلگنںیمںیھکل
 ادنراجےکدوراندرجرکدہایلیمآیئڈیائبوائلربمن
 ررٹسجبوائلربمن/ایلیمآیئڈیرپاویٹیپآاگیئآدرارائایآیئڈیا سٹیٹوکدوائرہاحلصرکےنےکےئل





ک
راہیشئ0091رپراہطبرکتکسںیہ
help@uidai.gov.inرپراہیشئایلیمےکذرہعیرماتلسرکاتکسےہ
رماکرپاجںیئ
لقتسمادنراج ر

ٹ
 آرپرٹیےس"اپذواسنرسچ"ےکاامعتسلرکےناکاطمہبلرکںی
 اےنپادنراجیکالیصفتتیکوھکجےکےئلڈومیرگاکفولعمامتفرامہرکںی


ک
راہیشئ  UIDAIےکیردیکیالعاقیئآسفرپاجتکسںیہ
 ہرالعاقیئآسفںیمھچکہلٹڈکسیوہےتںیہ
ث
 ثاتیرہراہیشئیکدمدرکےکاکزگاروںوکوخیشوہیگ

e-Aadhaar
کٹرانککاپی ڈاؤنلوڈکر
استعمالکرتے ہوئے ،رہائشی آدھارکی ایکالی
مندرجہباال طریقوں میںسےکسیکا
سکتے ہیں
فوظپی ڈی ایففائل میںدستیابہوگا
یہ ایکپاس ورڈ مح
یلئے رہائشی مالحظہکرسکتے ہیں
آدھار ڈاؤنلوڈکرنےک
https://eaadhaar.uidai.gov.in/

Order Aadhaar Reprint
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آرڈر آدھار ریپرنٹیوآئی ڈی اے آئیکے ذریعہفراہمکردہ ایک آن الئن
سروس ہے



کوئیباشندہاپنے آدھارکو دوبارہپرنٹکرنےکی درخواستاٹھاسکتا ہے
اگر انہیں اصلی آدھار خط موصول نہیں ہوا ہے یا غلط جگہ  /اصلکی
گمشدگی ہے



آدھار خط



رہائشی مالحظہکرسکتے ہیںhttps://eaadhaar.uidai.gov.in/



آدھارنمبر  /ورچوئل ای آئ ڈی/آئ ڈی درجکریں



دیا ہواسیکیورٹیکوڈ درجکریں



پھرکل ککریں' ،اوٹیپیبھیجیں'یا 'اوٹیپی درجکریں۔



اگر رہائشیکا موبائلنمبر رجسٹرڈنہیں ہےتوباکسکو چیککریں۔" ،میرا موبائلنمبر رجسٹرڈنہیں ہے"۔پھر اوٹیپی وصول
کرنےکےلئے غیر رجسٹرڈ موبائلنمبر درجکریں
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ضمیمہ۔ ایس  :باب 01
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پٹر :01ضمیمہو
چی

ضمیمہ اے-ضابطہ اخالق
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ینڈکس
ضابطہ اخالق  B -اپ

ث
1۔دذامتفرامہرکےنواےلراہئںیکافمداتیکافحتظےکےئلوپریوکششرکںیےگ
ک
ث
ٹ
2۔اراہئںےکآدرارادنراجاوراپذٹرکےنںیمدذامتفرامہرکےنواےلاالخیق،دائادتاری،واقراورنافصنہنےکا یلایعمریرفرارںیھکےگ۔
رکاوہا
3۔دذامتفرامہرکےنواےلوکاینپذہمدارویںوکوفریوطررپ،االخیقاورہشیپوراہنرطہقیےسوپرا ئ
ک
ک ک
ہنکممدحتتنحماکااہظررکںی،انمسدھکیاھبلینیقییئاںیئاورآزادہشیپوراہنیرک ےرکںی۔
4۔ دذامتفرامہرکےنواےلوکہروق ر
ث
ک
5۔دذامتفرامہرکےنواےلیراہراسائائولاہطسوطررپط ییھبصخشےسانےکملعںیمآےنواےلراہئںےسقلعتمہیفخولعمامت،ط ییھبزائنںیممیسقتںیہنرکاگی،اہتبلاہجںاسرطحےکااشکنافتیکورورتےہواہںط ی
ک
ا ٹک ئااقوننےکاطمقبرکتکسںیہ
6۔دذامتفرامہرکےنواےلط ییھبریغنافصنہنلمعںیمولمثںیہنوہںےگ
.
یقہسے درستکیا جائےگا
بقینیبنائیںگےکہ رہائشیوںکےشکایات وقتپر اور مناسب طر
 1۔ خدمتفراہمکرنے والے اسباتکو
تفراہمکرنےوالےغلطنمائشسےبچنےکےلیے مناسبکوششکرےگا اور اسباتکویقینیبنائےگاکہ رہائشیکوفراہمشدہ اطالع غلط رہنمائینہیںکررہا ہے
8۔خدم
فعات اور اصول وضوابطکےفراہمیکاپاس ولحاظ رکھیںگے جوگورنمنٹکے ذریعے وقتافوقتا جاری ہوتے رہتے ہیں جوکہ
 2۔ خدماتفراہمکرنے والے د
الگوبھی ہوسکتے ہیں۔
نفارمیشن جواتھاریٹیکو مہیاکیگئی ہے اسکسی طرحکا غلط اسٹیٹمنٹنہیں دیںگےیاکسی
 12۔ خدمتفراہمکرنے والے دستاویزات ،رپورٹس،پیپرسیا ا
سچکونہیں دبائیںگے
 11۔ خدمتفراہمکرنے والے اسباتکویقینیبنائیںگےکہاتھاریٹینےکسیبھی ایکشن،قانونیکاروائی وغیرہکےبارے میں چستیکےساتھ مطلعکردیا
ہے۔اسکے خالف انجام دیاگیاکسیبھی میٹریل میں خالف ورزی ہویا اسکے عدمتعمیل ہوگی،کسیبھیقانون،اصول وضوابط اوراتھاریٹیکے ہدایاتیا
کسیبھی ریگولیٹریباڈیکا
 19۔ خدمتفراہمکرنے والے انکے اندراج اوراپڈیٹسروسزکو منعقدکرنےکےسلسلے میںاپنے ایجنسیزیا مالزمینکےکامیایابھولکےلیے جوابدہ ہوں
گے۔
13۔خدمتفراہمکرنے والےوالوںکےپورے طورپر اسٹاف ہوںگے اور واجب خدمت انجام دینے والےکےلیے انتظامات ہوںگے ،رہائشیوںکےلیےتجویز
او ر مناسب خدمات ہوںگے
فیسرس
11۔ خدمتفراہمکرنے والےگورنن گ انٹرنلآپریشنس کوکنڈکٹکرنےکےلیےاپنا ذاتی انٹرنلکوڈکوترقی دیںگے اوراپنے ایجنسیز ،مالزمین اور آ
فیشنل ایکسیلنس اور اسٹینڈرڈس،اتحاد،
کو انکے ڈیوٹیزکےتکمیلکرنے میں مناسب انتظامکے اسٹینڈرڈکو ڈاؤنکریںگے۔ جیساکہکوئیکوڈپرو
اعتماد،معروضیت اور دلچسپیوںکے جھگڑےکےبچاؤکے اصالحاتکوبڑھاسکتے ہیں۔
 12۔ خدمتفراہمکرنے والےاپنیسرگرمیوں میں انرولمنٹ اور ڈیٹااپڈیٹکےیقینیسچائیکےلیے میکر-چیکرتصورکوفالوکریںگے
خدمتفراہمکرنے والےکسیبھی غلطسرگرمی ،انرولمنٹ اوراپڈیشنکوکرتے ہوئےکسیفراڈکامکو انجامنہیں دیںگے.
بقت میں .
فک/بائیومیٹرک)کیحفاظت اوبچاؤکویقینیبنائیںگے جوپالسیز اورپروسیزکےساتھ مط ا
11۔ خدمتفراہمکرنے والےپورے ڈیٹا (ڈیموگرا
رہائشیوںکی طرفسے جمعکیےگئے ہیں جیساکہ وہ اسمقصدکےلیےاتھاریٹیکے واضحکئے جاسکتے ہیں۔
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

فذکرسکتے
18۔خدمتفراہمکرنے والےاتھاریٹیکےفیصلہکو انرولنگ ایجنسیز،آپریٹرس،سپروائز وغیرہکے معطلی/اخراج/ڈیس امپینلمنٹکےتعلقسےنا
ہیں  ،جیساکہ مناسب ہے۔
یفیکشن اوربائیومیٹ رکفیلڈسکوفالوکرسکتے ہیں جواتھاریٹیکے ذریعے خاصکیاگیا ہے
 12۔ خدمتفراہمکرنے والے ڈیٹافیلڈس ،ڈیٹا ویو
 92۔ جہاںپرضرورت ہوگی خدمتفراہمکرنے والے اس ڈیوئسیز اور آئیٹیسسٹمکا استعمالکریںگے جنکے خصوصیاتاتھاریٹیکے ذریعے منظورکئے
گئے ہیں
 91۔ خدمتفراہمکرنے والےپروٹوکالکوفالوکریںگے جواتھاریٹیکے ذریعے ریکارڈ اورمینٹننسکو رکھنےکےلیے متصفکیاگیا ہے
تقلیکےلیےاتھاریٹیکے ذریعے مخصوصکیاگیا ہے
99۔ خدمتفراہمکرنے والےپروسیس اورسسٹمکوفالوکریںگے جو جمعشدہ ڈیٹاکی من
یقہپر،پرائیوسی اورسیکوریٹیپروٹوکالسکےساتھفالوکریںگے جیساکہاتھاریٹیکے ذریعے مخصوصکیا
93۔ خدمتفراہمکرنے والےپر اعتماد طر
جاسکتا ہے
 91۔خدمتفراہمکرنے والےپروٹوکالکوفالوکریںگے جیساکہاتھاریٹیکے ذریعےپھیالنے اورپیغامکیکمیونیکیٹن گ ،حوالہ او ر آدھارپروجیکٹکے
انٹینٹکےلیے مخصوصکیاگیا ہے جبسے آدھارلوگو اوربرانڈکاناماتھاریٹیکےپراپرٹیز ہوئے ہیں ،اتھاریٹیاتھاریٹیلوگو،برانڈنام،برانڈ ڈیزائن اور
دوسرےکمیونیکشن اور اورنیسس میٹریلکے استعمالکی حد او ر موزونیتکو مخصوصکرےگا۔
نفوذکےلیےاتھاریٹیکے ذریعے مخصوصکیاگیا
 92۔ خدمتفراہمکرنے والےپروٹوکال،پروسیس اور اسٹینڈرڈسکوفال وکریںگے جو آدھارپروسیسکے
ہے۔
یقےسے جمعکرےگا جیساکہاتھاریٹیکے ذریعے مخصوصکی
 92۔ خدمتفراہمکرنے والے وقتی طورپر انرولمنٹکے رپورٹکواتھاریٹی مناسب طر
جاسکتی ہے۔
91۔ خدمتفراہمکرنے والے وقتافوقتا آدھ ارسے متعلق اطالعکوفراہمکریںگے جیساکہاتھاریٹیکے ذریعے طلبکیاگیا ہے.

نرولمنٹسنٹر (اصالحکیفہرست  C -ضمیمہ
ا
_______________________________________________________ :رجسٹرار
_______________________________________________ :انرولمنٹ ایجنسی:
_________________________اندراجسینٹرلوکیشن :پوراپتہ
______________________________________________________________
______________________________________________________________

________________________________ انرولمنٹ اسٹیشنکوڈس :پورے اسٹیشنس
______________________________________________________________

________________________________ :انرولمنٹ ایجنسیسپروائزرنام

اندراج

ایجنسی

نٹس
چیکپوائ

سپروائ
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S.
No.
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

اندراج

ایجنسی

S.
No.

نٹس
چیکپوائ

سپروائ
الزمیضروریات
اسٹیشن

A

ٹنگکےلیے (:ہمیشہبراہکرمیوآئی
ئیو میٹرک اور دوسرےڈیوائسزکےکنک
لیپٹاپ /ڈیسکٹاپ دستیابیو ایسبی ہببا
ڈی اے آئیکےساتھ جدیدترین خصوصیاتکی جانچکریں۔بائیو میٹرک اور دیگر آالتکو مربوطکرنےکےلئےلیپٹاپ  /ڈیسک
تقاضوںکےلئے ہمیشہ USBٹاپ دستیاب
کےساتھ چیککریں)۔  techsupport@uidai.gov.inہب؛ (تازہترین

A.1

ایسی ایمپی ورژنکےلئے 3.3.1.9
3.2گیگا ہرٹبیسفریکوئنسیکواڈکوریا اسسے زیادہ (ڈیس کٹاپ)یا 1.2گیگا ہرٹزبیسفریکوئنسی
کواڈکوریا اسسے ہائیر(لیپٹاپ( ,
جیبی ریمیا اسسے زیادہ 4
500GB HDD
ڈیڈیکیٹیڈ  USB 2.0پورٹ (کم ازکم 2پورٹس درکار ہیں
نوٹ( :ونڈوز وسٹا /کوئی 21بٹآپریٹن گسسٹم معاوننہیں ہے

نفیگر
ینولکے طورپر انسٹال ،ٹسٹ،ک
نفیگیرشن م
تھ انسٹالیشن اورک
فٹ ویئرسی آئی ڈی اے آرکےسا
یوآئی ڈی اےآئیسا
اور رجسٹرکیاگیا ہے۔ای کنیا ورزنتازہترینضرور انسٹال ہونا چاہیےتمام رجسٹرڈلیپٹاپسکے ریلیزکے ای ک مہینہ
کے اندر۔ ڈیوائسکےلیے انسٹالکیا ہوا وی ڈی امی اورسروسیزکامکررہے ہیں
دستیاب اریسکیپچرنگ ڈیوائس (ریکارڈ می ک اینڈ ماڈل )

A.3

دستیابفنگرپرنٹکیپچرنگ ڈیوائس (ریکارڈ می ک اینڈ ماڈل)

A.4

نفرمکرے.
ڈیجیٹلکیمرہ (ریکارڈ میک اینڈ ماڈل)یوآئی ڈی اے آئیکیخصوصیاتکوضرورک

A.5

ٹوگرافلینےکےلیے دستیاب ہے
کیو3 ،فٹ وائڈ ،اور اسٹینڈفو
یفلیکٹنگ،آپ ا
وائٹبی کگراؤنڈ اسکرین،نن ر

A.6

تھ مزید مانیٹر
شیوںکےلیے انکے ڈیٹا (51۔)51کو اوپر والے ریزولیشن 5201ضرب )817کےسا
ہائ

A.7

نفرم ہوںگی
تمامڈیوائسیز جو اندراجکےلیےضروری ہے وہضروریوآئی ڈی اےآئیکیخصوصیاتکےلیےک

A.8

ماملوازماتکاکامپورےٹسٹیڈ اسٹیشنپرہوگا

A.9

فی ہے۔ انرولمنٹ
سفرکےلیے ( 1جیبیپین ڈرایو ای کسینٹر  /دنآئی۔ ای  1اسٹیشنسکےلیےکا
میمری اسٹیک ڈیٹاٹران
سینٹر 02دنوںکے اسٹاککو مینٹینکرےگا
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

اندراج

ایجنسی

S.
No.

نٹس
چیکپوائ

سپروائ
تھفوٹوکوضرورپرنٹکریں
ٹی رسیدکےسا
پرنٹر (اے 1لیزرپرنٹر ؛ اچھےکوال

A.11

شنوںکیانونٹری))
پرنٹرپیپر (دسدنوں  02ریمسکےلیےپانچ اسٹی

A.12

ٹی اسپائویئر چیکس
ٹی وائرس  /این
این

A.13

ڈیٹاکارڈ  /اندراجکالئنٹکےلئے انٹرنیٹکنیکٹویٹی .ہر  2دن میںکالئنٹکا ہم آہنگی الزمی ہے۔

A.14

.تمامآپریٹرز اورسپروائزر مقامیتوثیقکیلئے آدھارکالئنٹ میں آنبورڈشامل ہیں۔

A.15

تعارفکار
لوکلتصدیقکےلیے آدھارکالئنٹ میں آنبورڈیڈ تمامآپریٹرس،سپروائزرس اور م

A.16

رجسٹرارسکی طرفسےپری-انرولمنٹ ڈیٹااگر استعمالشدہ ہےتو وہلیپٹاپپر امپورٹکےلیے دستیاب ہے

A.17

فٹ ویئرکے وائی آر +فیلڈسکو
فیفیلڈس ہے جوکیپجرکی جاری ہے ،تبکے وائی آر+سا
اگر رجسٹرارکےپاساضا
نفیگرڈ اورٹیسٹیڈ ہے
کیپچرکرنےکےلیے جوک

A.18

تھصافکرنےکےلیےسپنج دستیاب ہے
پسینہ اور ہا

A.19

جیپی ایس ریسوریوآئی ڈی اے آئی اسپیککے اعتبارسے

A.20

کتوبر 0250کےبعدمقرر ہو
شنوںکےلیے ہارڈویئرکیز( ہوسکتا ہےکہ ا
ٹی وجوہاتکی غرضسے اندراج اسٹی
سیکوری

A.21

ان رولمنٹکے دوران دستاویزاتکو اسکینکرنےکےلیے اسکینر ،جہاں اسکیننگ استعمالکی جارہی ہے۔(پہلےسے
اسکینڈ دستاویزاتبھی جوڑے جاسکتے ہیں

A.22

مرکز

B

شنوںکےلیے ای کسینٹر میں رکھاگیا ہے
ٹیکا ہرپانچ انرولمنٹ اسٹی
بیک اپپاورسپالئی (جینریٹر) 0کے وی اےکیپیسی

B.1

جینٹریٹرسکو چالنےکےلیے ایندھنکوفراہمکریں

B.2

بیوٹیڈ دستیاب ہے
پرنٹکیا ہوا آدھار انرولمنٹ /صحیحفارم مخصوصتعداد میںسینٹرپر/پری-ڈسٹری

B.3

سفرکرنےکےلیے /ہارڈ ڈیسککوسیآئی ڈی آر میں
ئیوکوٹران
ببلپیکڈ ،واٹر ریسسٹانٹ،انویلپس (سی ڈی میلر )پین ڈرا
فے  /دن /مرکز۔ اندراجسینٹرکم ازکم 02دنوںکا اسٹاک مینٹینکرےگا
فا
( 0ل

B.4

سفرکےلیے آن
آدھار ایس ایفٹیپیکالئنٹکےتازہ ورزنکو ڈاؤنلوڈ اور انسٹالکریںاگرسی آئی ڈی آر میں ڈیٹاٹران
الئن موڈکا استعمالکررہے ہوں۔تمامپیکٹسکو انرولمنٹکے  02دنوں میںاپلوڈکیا جانا ہے۔ انرولمنٹکالئنٹ اسکوفریج
کردےگااگراپلوڈکےلیےپینڈن گپیکٹ اسٹیشنپر 5222سےبڑھ جائے

B.5
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

اندراج

ایجنسی

S.
No.

نٹس
چیکپوائ

سپروائ
پیکرنے والی مشین (یا معاہدہکے حسابسے
فوٹوکا
پیکےلیے
فوٹوکا
رہائشیکےپی اوائی ،پی او اے دستاویزاتکی
سہولت )

B.6

کسیباہری ہارڈ ڈیسکپر ہر اسٹیشنکاکم ازکم ایک دن میں دوبار ڈیٹابیک اپ (بیک اپکم ازکم 12دنوںکی مدتکے
لیے مینٹینکی جائےگی

B.7

ئیو میٹرک ڈیوائسکوپلگن گکرنےکےلیے
منابس الئٹ،پنکھے اینڈپاورپوائنٹبہتسارےبا

B.8

آدھارشیڈولکے مطلعکیےگیےلوکلاتھاریٹیز

B.9

اندراجشیڈولکے مطلعکیےگئے متعارفکارس

B.10

اندراجسینٹرکابینر انٹرینسپر رکھ دیا جائےگا

B.11

پوسٹرس ڈیپکٹنگ انرولمنٹپروسیس انگریزی اور مقامی زبان میںنمایاں جگہوںپر رہےگا

B.12

شکایتکو درجکرنے واال ہیلپ الئننمبر اور دوسرے اہمنمبرسنمایاں طورپر انرولمنٹسینٹرکے اندر اورباہر چسپاں
کیے جائیںگے

B.13

یفرینس اور اسیکےاپریٹرس اویرسکے دستیاب ہوںگے
ینول موجود ر
فٹ ویئرکایوزر م
سا

B.14

تعارفکارسائننہیںکرسکتا ہے
ٹھےکانشانلینےکےلیےکنسرنپر جہاں رہائشی /م
انکپیڈ انگو

B.15

بیک اپلینےکےلیےبیرونی ہارڈ ڈیسک

B.16

موبائنفون/لینڈفون /انٹرنیٹیو آئی ڈی اےآئی  /رجسٹرار وغیرہسےفوری رابطہکرنےکےلیے دستیاب رہےگا

B.17

مقصود
ٹکس
دوسرالجس
پاورکوڈکےلیے ایکسٹنشنباکس

C.1

تھوںکوصافکرنےکےلیے
واٹر،سوپ اورتاول ہا
پینےکاپانی دستیاب ہے

کرسیاں اوربینچیز چھاوں میں انتظارکرنے والے انرولیزکےلیے دستیاب ہے
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C.2
C.3

فیمقدار میںٹیبل اورکرسیاں
انرولمنٹ اسٹیشنآپریٹروںکےلیےکا

Toll free: 1947

C

https://uidai.gov.in/

C.4
C.5

help@uidai.gov.in

انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

اندراج

ایجنسی

S.
No.

نٹس
چیکپوائ

سپروائ
تقلیکےلیے منظمکیاگیا ہے
نفارمیشنکیپچرنگکے دورانکمسےکم من
ہا/خاص روم اورفرنیچرکوبائیومیٹرک ا

C.6

کم ازکم ای ک اسٹیشن جسمانی طورپر معذور  ،حاملہ اور عورتشیر خواربچہکےساتھ اوربوڑھے انرولیکےلیے .
تھ مارککیاگیا ہے۔ انرولمنٹسینٹرکو زیادہترگراؤنڈفلورپر رکھا
مناسب ہے۔یہ اسٹیشنصافصافنمایاںبینرکےسا
گیا ہے۔

C.7

تماڈیوائسکےلیے ڈھونےکیسہولت دستیاب ہے

C.8

یعے
فیکچررکے ذر
ینو
ئیو میٹرک انسٹرومنٹس اورلیپٹاپسکوصافکرنےکےلیے جیساکہڈیوائش م
میٹیریلبا
مخصوصکیاگیا ہے

C.9

ای ک ال گ احاطہپردہنشیں خواتینکی انرولکےلیے دستیاب ہے

C.10

فی مقدار میں
فی مقدار اورآپریٹرکوتھکانسےبچانےکےلیےبھیکا
شفٹتبدیلکرنےکےلیےآپریٹروںکیکا
کام میں
ایکتعداد انکی جگہ موجود ہے

C.11

خاتونآپریٹرس/رضار خاتون انرولیزکی مددکےلیے

C.12

انرولیزکوبی گ اورسؤٹکیسزیاکسیبھی دوسرے میٹریلکو انرولمنٹسینٹرتکلے جانےکےلیے ان جگہوںپر
ٹیکے انتظامات
سیکوری

C.13

معذور اور دراز عمرکےلوگوںکےلیے جھکنےکیسہولت دیگئی ہے؛یہ اسیلیےتجویزکیاگیا ہےکہسیٹ اپبلڈنگ
کےگراؤنڈفلورہوگا

C.14

فرسٹ ایڈکٹ دستیاب ہے

C.15

زیادہگرمیکی حالت میں او ایس آرکٹ اس عالقوں میں دستیاب ہے

C.16

یشنس
نسیڈر
یفٹیک
انرولمنٹسینٹر – ہیلتھ اینڈس

D

الیکٹران ککےتماملوازماتپورے طورپرنیچے رکھ دئےگئے ہیں

D.1

تھتمامتاروںکوپورے طورپر دبا دیاگیا ہے
لورپردیواروںکےسا

D.2

جینریٹربیک اپ اور مختلف ڈیوائسیزکوکنکٹکرنےکےلیے وارنگکیضرورت ہے جو خوش اسلوبیکےساتھ اندراج
کےلیے استعمالکیاگیا ہے

D.3

سٹورکیا ہواآتشگیر مادہکو انرولمنٹ اریاسے دور رکھا جائےگا
ایندھن جنریٹرکےلیےیاکوئیسابھی ا
ٹیکےلوازماتنزدی ک ہی دستیاب ہے
یف
فائرس
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اندراج

ایجنسی

نٹس
چیکپوائ

سپروائ
فی دور رکھاگیا ہے
پاور جینریٹرکو انرولمنٹ اسٹیشنسےکا

D.6

لوکل ایمرجنسی ہیلپنمبرسسینٹرپر دستیاب ہے اورآپریٹر اسسے واقف ہیں

D.7

________

تاریخ
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فکیٹ  D -ضمی مہ
شناخت /پتےکانمونہسرٹی
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تعارفکارکے ذریعہ نمونہ رضامندیکا خط  E -ضمیمہ
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اندراج /تصحیحفارم  F -ضمیمہ
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اخراجکے معا مالت  G -ضمیمہ
ضمیمہ ایف – حذف کے مسائل
کیسز جو آدھارکے خذفکا مطالبہکررہے ہوں
مندرجہ ذیل حاالت میں آدھارنمبر ہولڈرکا آدھارنمبر رد ہو جائےگی:
اگریہشائعکیاگیا ہےکہ ای ک ہیشخصکےلیے ای کسے زیادہ آدھارنمبر جاریکیاگیا ہے،تب حال ہی میں اسائنکیاگیا آدھارنمبرکو .
روکلیا جائےگا اوربعد والےتمام آدھارنمبر ردکردیے جائیںگے
بتائےگئےگائڈ الئنکے وائلیشن میںکہاں آدھارنمبر جنریٹکیاگیا ہے
نفارمیشن دستیابنہیں ہے۔ جہاںفوٹوگراف انرولمنٹسینٹرپرنیوفوٹو
فوٹوپرفوٹو" ایسیصورت ہے جہاںپرکوربائیومیٹرک ا
نفارمشینکیپچرنہیں
گرافکیپچرنگکیبجائے موجودفوٹوگراف استعمالکیاگیا ہو۔اور جہاں انرولمنٹکے دورانکوربائیومٹرک ا
کیاگیا ہےتو رہائشیکا آدھارنمبرردکردیا جائےگا
غلطبائیو میٹرک ایکشپشن"کے حاالت جہاں انرولمنٹکو "بائیو میٹرک ایکسپشنکیسکوغلط طورپر عمل میں الیاگیا ہو،تو اس
صورت میں آدھارنمبر ردکردیا جائےگا
نفارمیشنکےکیپچرن گسےبچنےکےلیے ایک جوانکوپانچسالکےکم عمرکےبچےکے طورپر اندراج
جہاںبھیبائیو میٹ رک ا
کیاگیا ہے وہاں آدھارنمبر رد ہوجائےگا
کوئیبھی دوسری حالت جو اندراجکے ردکا مطالبہکررہا ہو جواتھاریٹیکےفراڈپنکی طرفلے جارہا ہو
ردکرنےپر،خدمات جواتھاریٹیکے ذریعے آدھارنمبر ہولڈرکوفراہمکیاگیا ہے وہ ہمیشہکےلیےناکارہکردیا جائےگا
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نڈکس
نرولمنٹ  /اپ ڈیٹکےلئے معاون دستاویزاتکیفہرست  H -اپی
آدھار ا
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آدھارکا غیرفعال ہونا  J -ضمیمہ
وہ حالتیں جس میں آدھارنمبر ڈی ایٹیویٹ ہوجاتی ہیں

ای ک آدھارنمبر ہولڈرکا آدھارنمبر جو مندرجہ ذیلصورتوں میں ڈی ایکٹیویٹ ہوجاتا ہے
فارمیشن دستیاب ہے  :جہاں انرولمنٹسینٹرپرتازہفوٹوگرافکےکیپچرکرنےکی موجودہ
فوٹوکافوٹو" اورکوربائیومیٹرک ان
"
نفارمیشنکوکیپچرکیاگیا ہے ،آدھارنمبر ڈی ایکٹیویٹکردی
فوٹوگراف استعمالکیاگیا ہے۔ اور جہاں رہائشیکےکوربائیومٹرک ا
جائےگی اور رہائشیکو اسکےفوٹوگرافکواپڈیٹکرنےکےلیےکہاگیا ،اسکےفوٹوگرافکےکامبیباپڈیٹپر آدھارنمبر
ہوسکتا ہےکہ دوبارہ اسکا آدھارنمبر ایکٹویٹ ہوجائےگا
نفارمیشنکوبنا رہا ہوکیپچرنہیںکیاگیا ہے
غلط جزویبائیو میٹرک ایکسپشن "کے حاالت :جہاںکچھیقینی ایٹیربیوٹ جوبائیومٹرک ا
باوجودکہ رہائشی اسکوفراہمکرنےکی حالت میں ہےتو آدھارنمبربےکارکردیا جائےگا
جہاں وہ آخری اسٹیج میںپایاگیا ہوکہ انر ولمنٹکوبغیر ویلڈسپورٹنگ دستاویزاتکےبغیر عمل میں الیاگیا ہو آدھارنمبربےکار
کردیا جائےگا جبتککہ وہ آدھارنمبر ہولڈرکے ذریعے ویلڈسپورٹن گ دستاویزاتکےبعداپڈیٹکیاگیا ہے

.

فارمیشنناتواںکردیاگیا ہے جیساکہ اسکےپاسبیڈ ڈیٹ ا ہے اوراپڈیٹکا مطالبہکررہا ہے ( جیساکہ مال ہوا/
جہاںکیپچرکیاگیا ان
فکس میں  ،الگ ال گنامسنگلنام
نفارمیشن،ابیوسیو/ایکسپیٹیو ورڈس اور غیرقانونی زبان رہائشیکے ڈیموگرا
اینومالسبائیومیٹرک ا
میں جس میں عرفیا االئس استعمال ہورہا ہو ،آدھارنمبر آدھار ہولڈرکے ذریعےاپڈیٹکیے جانےت کبےکارکردیا جاۓگا
جہاںبچہاپنیپانچسالیا عمرکےپندرہسالپوراکررہا ہوتو وہاپنا اس عمرکےتکمیلکے دوسالوںکے درمیانبائیومیٹرککواپڈیٹ
کرنے میںناکام ہوتو آدھارنمبربےکارکردیا جائےگا۔ ڈی ایکٹیویشنکےبعد ای کسالکے ایکسپائریپر اس طرحکے آدھارکو
اپڈیٹنہکیے جانےکیصورت میں آدھارنمبرنظر اندازکردی جائےگی
کوئیبھی دوسری حالت جو ڈی ایکٹیویشنکا مطالبہکررہا ہوجیساکہاتھاریٹیکے ذریعے مناسبسمجھاگیا ہے
بےکارکرنےپر  ،وہ خدمات جواتھاریٹیکے ذریعے آدھار ہولڈرنمبرکوفراہمکیاگیا ہے وہ وقتی طورپر غیر مسلسلکردیا جائےگا ادھار
یفائیکرنےتک جواپنے آدھارنمبرکےاتھاریٹیکے ذریعےبےکار ہونےکاسبببنے
نفارمیشنکو ریکٹ
نمبر ہولڈرکےاپڈیٹکرنےیا ا

انصورت حال میں انکوائری جوتکمیلت کپہنچانےیابےکارکرنےکا مطالبہکررہا ہو

رپورٹکیاگیایاشناختکیاگیاکوئیبھی حالت جیساکہ ممکنہکیس جوتکمیلیا ڈی ایکٹیویشنکا مطالبہکرےفیلڈ انکوائریکا مطالبہکرسکتا ہے،
جو اشخاصکےسننےکوشامل ہوسکتا ہے جسکا آدھارنمبرتکمیلکوپہنچایا جارہا ہویابےکارکیا جارہا ہو
کوئیبھینامزد ایجنسیاتھاریٹیکے ذریعے جانچ/انکوائرکرسکتا ہے اوراتھاریٹیکو رپورٹ جمعکرسکتاہےپروسیجرکے طورپر جیساکہ اس
مقصدکےلیےاتھاریٹیکے ذریعے خاصکیا جاسکتا ہے
اتھاریٹی رپورٹکے حاصلکرنےپر اورپوراکرنےکےفیصلہیا آدھارنمبرکےکےبےکارکرنےپرابتدائیضروری ایکشنلےسکتا ہے جو
کہاتھاریٹیکے دھوکےکےساتھ متصف ہوسکتا ہے
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آپریٹر آنبورڈن گفارم  K -آپریٹر آنبورڈن گفارمضمیمہ  K -ضمیمہ
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آدھاراندراجکٹ  L -ضمیمہ
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

ضمیمہ این – ایسی ایمپیکالئنٹ اور ریزولوشن میں عمومی غلطیاں
انرولمنٹ ایجنسیزضرورتازہترین ایسی ایمپیکالئنٹفارمکو ڈاؤنلوڈکرے اسپاتھسے جواتھاریٹیکے ذریعے خاصکیاگیا ہے۔کالئنٹکو ڈاؤنلوڈ اور
یوسیجکے دورانآپریٹر/سپروائزر مختلف ایشوزکاسامناکریںگے جیساکہ ذیل میں ذکرکیاگیا ہے۔حل جو اسٹافکے ذریعےاپنائیگئی ہےاس طرحکے
ایشوزکوحلکرنےکےلیے جوکہ حوالہکےلیے ہر غلطیکےبرعکسفراہمکیگئی ہے اور مندرجہ ذیل ہدایات جو مذکورکیگئی ہیں۔
غلط – اسکرینشاٹ

غلطنام –قرارداد

سریل
نمبر

غلط –آپریٹرکیتصدیقناکام ہوجائے

1.

حل
بائیو – الککو چی ککریں (پورٹل/ایم
آدھار میں)
معطل آدھار (بائیواپڈیٹکیضرورت
ہے)
 ایکسٹریشن <یو آئی ڈی اے آئیکےٹیکسپورٹسے رابطہکریں



غلطی – رجسٹریشنناکام ہوگئی

2.

قرارداد
ڈیٹاکارڈ/نیٹورککنیکٹیویٹیکوتبدیل
کریں اور دوبارہکوششکریں
دوبارہکالئنٹکو رجسٹرکریں
وہبھی حاصلکرسکتا ہے اسلیے
کہ آئیپی وائٹلسٹ/فائروال
سیٹن گنہیں ہے



فصیالتنا معلوم ہو
غلطی –آپریٹرکیت

3.

قرارداد
برائے مہربانینیٹورککنکٹیویٹی
(لن ک/اسپید)کو چی ککریں
اگرنیٹ ورک درست ہےتوبرائے
مہربانی ری-آنبورڈکریں

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

غلط – اسکرینشاٹ

غلطنام –قرارداد

سریل
نمبر

غلطی – اریس ڈیوائسکاسراغنہیں
لگایاگیا

4.

قرارداد – ڈیوائسکنکشنکو چیککریں۔
سرویسیزکو دوبارہشروعکریں اور
چی ککریں

غلطی –آپریٹرسن ککامیابنہ ہو

5.

قرارداد –بورڈن گپرآپریٹرکے عمل
کو دوبارہفاولوکریں

غلطی –پنکوڈیٹاکی غلطی

6.

قرارداد -
پورےپنکوڈ ڈیٹاکوفراہمکریں (نمبر،
ضلع،سبضلع ،ویٹیسی)
ڈاؤن لوڈ اینڈامپورٹکریںتازہ
ترین "ماسٹر ڈیٹافائلکو (ایسی
ایمپی/یوسی ایل

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

غلط – اسکرینشاٹ

غلطنام –قرارداد

سریل
نمبر

غلطی –پیکٹسنک ارر

7.

قرارداد -
پروسیس< -ایکسپورٹ انرولمنٹ ڈیٹا>-
فصیالتکوسینکرونائز
آپریٹرکیت
کریں <-پیکیٹکی حالتسےبھی
تطابق اختیارکریں (پورےسن گ
کو الئقبنائے



غلطی –اوٹیپیآپریٹرسرورسے
کنکٹکریں

8.

قراداد  -یو آئی ڈی اے آئیٹی کسپورٹ
ٹیمسے رابطہکریں

غلطی –پرنٹکے دوران غلطینکل
کرسامنے آئے

9.

قراداد  -پرنٹرکےفزیکلکنکشنکو
چی ککریں

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

غلطنام –قرارداد

غلط – اسکرینشاٹ

غلطی  -اندراجکالئنٹ رجسٹرنہیں ہے

سریل
نمبر
10.

قرارداد –کالئنٹکو دوبارہ رجسٹر
کریں

غلطی –سرورکنکشنناکام ہوگیا

11.

قرارداد –برائے مہربانینیٹ ورک
کنکشنکو چی ککریں اورپھر الگن ان
کےلیےکوششکریں

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

غلطنام –قرارداد

غلط – اسکرینشاٹ

غلطی – انگلیوںکےنمبر امیدکیےگیے
نمبرسے ربطنہیںکھا رہا ہے

سریل
نمبر
12.

قرارداد –بائیو میٹرکفنگرسکی
صحیحتعدادکی اندارجکو درست
ڈائریکشنکےساتھیقینیبنائیں

غلطی –کچھفائلیں خراب ہوگئیں

13.

قرارداد
آپریٹرپروپر آنبورڈپرنہیں ہے۔برائے
مہربانی دوبارہ آنبورڈکریں
کچھسسٹمفائلکےفولڈرتبدیلکئے
گیے ہیں

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

غلط – اسکرینشاٹ

غلطنام –قرارداد

یفیکیشنسروس
غلطی –لوکل ویر
دستیابنہیں ہے

سریل
نمبر
14.

قرارداد -
سسٹمکے اسٹارٹ ہونےکےبعدکچھ
وقتکےلیے انتظارکریں اورپھر
کالئنٹکو اسٹارٹکریں
اگر ایشوابھیت کباقی ہےتب
ہمیںسروسیزپر جانا ہے < -آدھار
ملٹیپلیٹفارم ڈیوائس مینیجر اینڈ
آدھارکیوکیو ایس ایس ائیٹی وی
سروسکو دوبارہ اسٹارٹکریں



غلطی – اسکینر مسنگکی غلطیاں

15.

قرارداد –فزیکل/اپنےپرنٹرکے ہارڈ
ویئرکنکشن  +اسکینر ڈیوائسکو
برائے مہربانی چیککریں اور دوبارہ
کوششکریں

غلطی –نیٹ ورککنکشنکی غلطی

16.

قرارداد –یہ غلطی زیادہترایس ایفٹی
فٹ ویئر میںآتا ہے <-نیٹ ورک
پیس ا
کنکشنکو چی ککریں< -ڈیٹابیسفائل
کو ریپلیسکریں اور دوبارہ رجسٹر
کریں
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

غلطنام –قرارداد

غلط – اسکرینشاٹ

غلطی –سی آئی ڈی آرکےساتھ
رجسٹریشنناکام ہوگیا

سریل
نمبر
17.

قرارداد – اندراجکیا ہوا مصدقات
رجسٹریشنکو چیککریں(یوزرنام اور
پاسورڈ
غلطی – انسٹالیشنکے دورانفٹلکی
غلطی

18.

قرارداد  -کنائنٹ مشینکا انسٹالیشن
پورے طورپننہیں ہوا <-تمامکالئنٹ
فٹ ویئرکو ان انسٹالکریں،اپنے
سا
سسٹمکو دوبارہ اسٹارٹکریں<-
انسٹالیشنپروسیسکو اسٹارٹکریں
استعمالکیا ہوانیٹ ورکیو آئی ڈی اے
آئی سرور سے کنکٹ نہیں ہوسکتا۔/
کالئنٹ رجسٹرڈ نہیں ہے/کیو ایس ایس
آئیٹی وی سروس جواب نہیں دے رہا
ہے (جزوی طورپر مندرج) آدھارکیو
ایس ایس آئی ٹی وی سروس "انرول
یوزر سےپہلےکےکلککرنے سے
فکٹ
پہلے آنبورڈنگ سےپہلے /سرٹی
پر نام اور آدھار مختلف ہے۔ رجسٹرار
کنسرنآپریٹر آئی ڈیکےلیے میبپڈنہیں
ہے /رجسٹرار ایکٹیو نہیں ہے /ای اے
ایکٹیو نہیں ہے /آپریٹر ایکٹیو نہیں ہے/
آپریٹر دوسرے ای اےکےساتھ جڑا ہوا
ہے/کیپچرکیا ہوابائیو میٹرک 22فیصد
سےکم ہو۔تو صرفبائیں سلیپ (چار
انگلیاں)یا دائیں سلیپیا صرف دونوں
انگوٹھے کو دینے کی کوشش کریں

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

ایسی ایمپیکالئنٹ اور ریزولوشن میں عام خرابیاں
Weightage
Point
2000
1000

کمی /غلطیکینوعیت
فٹ ویر (آپریٹر /سپروائزربایومیٹرکسکے بائیپاسکی جعلسازیکے ممکنہ
یوآئی ڈی اے آئیکےسا
ارادےکےساتھ طےشدہ رہنما اصولوںکیسراسر خالف ورزی
دھوکہ دہیکے ممکنہ ارادےکےساتھ طےشدہ رہنما خطوطکیسنگین خالف ورزی۔

I.

یقوں میں ملوث
یوآئی ڈی اے آئی خدماتکےلئے زیادہ وصولکرنے والے رہائشی /بدعنوان طر
ہیں۔
معائنہکے دورانپائےگئے غیر مجاز انرولمنٹسنٹرکو چالنےکےلئے
یقوں میں ملوثپائےگئے
آؤٹباؤنڈ ڈائلرسروےکیبنیادپرکرپٹ طر

20

II.

III.
IV.

بائیو میٹرک خرابی)I (BE-I
مکمل انگلیکےنشانیا مکمل ایرس غلط طریقےسے الپتہ طورپر ریکارڈ

II.

بائیو میٹرک مستثنیکےساتھفوٹوکیتصویر

III.

کسی دوسرےشخصکی مستثنیتصویر

IV.

کسیشےکی مستثنیتصویر

V.

)تصویرکیتصویر(پی اوپی

I.

جبکوئیتصویر دوسرےکیتصویر /یا غیر انسانیکی ہو

II.

200

فکنظام میں غیرپارلیمنٹی زبان /توہین آمیز زبانکا استعمال
رہائشیوںکے ڈیموگرا

200

3

4

5

دستاویزکی خرابی)(DOE I

I.

جعلی دستاویز

II.

گمشدہ دستاویز

III.

دستاویز میں خرابی))(DOE II

0.5

1
2

I.

200

S. No.

ناقص معیارکی دست اویز

I.

انویلڈ دستاویز

II.

ف ک ڈیٹا مسمیچ
ڈیموگرا

III.

6

7

1

اندراجکیتاریخسے  92دنوںکےبعد اندراجپیکٹکے اپلوڈ میںتاخیر

8

1

بقتپذیرلیکن انرولمنٹکیتاریخسے  32دنتک اپلوڈنہیںکیاگیا اسےگمشدہپیکٹسمجھا جاتا ہے
مطا

9

0.5

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

0.5

انرولماٹ اوراپڈیٹ

بائیو میٹرک غلطی)II (BE-II

I.

مستثنیتصویر میں خراب معیارکیتصویر

II.

مستثنیتصویر میں مستثنینظرنہیں آرہی

III.

0.5

بایومیٹرک خرابی)III (BE-III

I.

ہدایتنامےکے مطابقتصویرنہیں

II.

ف ک خرابی)(DE
ڈیموگرا

0.5

I.

صنف /فوٹو مسمیچ

II.

عمر /فوٹو مسمیچ

III.

نام /نامکملپتے میں خامی

IV.

لقات مسمیچ
تع

V.

11

12

13

کل خرابیکا وزن

مجموعہک ا اوپ ر

جنری شن آدھارک ل ) /وزنک ا غلطیک ل  -جنری شن آدھار( ہ ے *  = 100اشاری ہک اک ارک ردگ ی میںک ارک ردگ ی
 = 500وزنک ا غلطیک ل  = 100000 ،جنری شن آدھارپ ر طورک ے مثال
 = 100 * (100000-500) / 100000 = 99.5٪اشارےک لک اگ یک ارک رد

Toll free: 1947
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انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

ینڈکس
کیشن  O -اپ
فی
آدھارانرولمنٹ  /اپ ڈیٹکےلئےسرٹی

Toll free: 1947
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ

Toll free: 1947
Page179

https://uidai.gov.in/

help@uidai.gov.in

انک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول

سیٹ ان سٹرک شنک وال ٹیل ئےک ے آپ ری ٹرز ان رول منٹ  P -ضمیمہ
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ک ارت عارف /ک نندہی قت صد  /سپروائ زر (EAs) /ی جنسیوںا ان دراج  /رجسٹرار(ک تاب چہ ل ئےک ے داروں شراک تک ےن ظامی ات یماحول
انرولماٹ اوراپڈیٹ
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