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१. परिचय 

 

हिय रहिवासी, 

आधार कुटुांबाि आपल ेतवागि आि!े 

आधार पुहतिका आपल्या पुहतिकासाठी मागगदशगक म्िणून काम करण्यासाठी हिझाइन केलले ेआि.े आम्िी आपल्याला 

या दतिऐवजाद्वारे वाचण्यासाठी आहण आधारचा अर्ग आहण उदे्दश आत्मसाि करण्यासाठी उदु्यक्त करिो. 

 

ि ेपुहतिका आपल्याला आपला आधार समजण्याि मदि करेल. िुमच्या सवग िश्ाांचे - आधार कसे हमळवायचे िे 

आपल्या आधारमधील िपशील कशा अपिेट करायचा ककां वा आपण आपला आधार कसा वापरू शकिा या िश्ाांची 

उत्तरे या पुहतिका मध्ये ददली जािील. आपल्याला आधार िदिया आहण आपल्या आधारशी सांबांहधि सेवाांचे 

िपशीलवार वणगन देखील आढळेल. ित्येक हवभागाि, आपल्याला क्यूआर कोि देखील ददसिील. सांबांहधि वेबपृष्ठास 

भेट देण्यासाठी ककां वा नमूद केलले्या सेवेवरील हहिहिओ ट्यूटोररयल पािण्यासाठी आपण आपल्या तमाटगफोनमध्य े

कोणत्यािी QR कोि तकॅनर अ ॅपसि सांबांहधि QR कोि तकॅन करू शकिा. 

 

चला आधार कािग, सांबांहधि िदिया, आपल्यासाठी उपलब्ध सेवा आहण आपल्यासाठी खास असलेल्या या 12-अांकी 

िमाांकाची शक्ती पिाण्यासाठी िोकावण्यासि आपला आधार िवास सुरू करूया. 

 

 

 

१. १ आधार म्हणजे काय?  

आधार म्हणजे अद्वितीय ओळख प्राद्वधकरणान े(यआूयडीएआय) भारतीय रद्वहवाशाांना प्राद्वधकरणाने नमदू केलेल्या 

पडताळणी प्रक्रियेचे (भाग २ मध्य ेवणणन केलेल)े समाधान क्रदल्यानांतर हा एक १२ आकडीचा अद्वितीय ओळख िमाांक 

जारी केला आह.े 

 



१.२ आधाि कोणाला मिळू शकेल? 

 

भारिािील कोणिीिी व्यक्ती, वय आहण ललांग याची पवाग न करिा, जो भारिीय रहिवासी आि ेककां वा अहनवासी 

भारिीय (एनआरआय) आि,े िो आधार िमाांक हमळहवण्यासाठी नोंदणी करू शकिो. एका व्यक्तीसाठी, केवळ एकच 

आधार िमाांक ियार केला जािो, कारण हवहशष्टिा िेमोग्रादफक आहण बायोमेरिक िी-िुहललकेशनच्या िदियेद्वारे िाप्त 

केली जािे. 

 

बॉक्स सांदेश: एकदा आपला असाइन केललेा िुमचा आधार नांबर कायमचा आपल्याकिे रािील. ि ेइिर कोणत्यािी 

व्यक्तीस वाटप केल ेजाणार नािी. 

 

 

१.२.१ भारतातील रहिवाशाांसाठी आधार  

आपण भारताचे रद्वहवासी असल्यास आपण आधार नोंदणीसाठी पात्र आहात. याचा अर्ण, पररभाषानुसार, आपण 

आधार नोंदणीसाठी अजण करण्याच्या तारखेच्या ताबडतोब बारा मद्वहनयाांत एकशे बाऐशी क्रदवस (१2२ क्रदवस) ककां वा 

त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी भारतात राद्वहला आह.े 

 

१.२.२ अहिवासी भारतीयाांसाठी आधार  

आपण अद्वनवासी भारतीय (एनआरआय) असल्यास, आपल्याकडे भारतीय पासपोर्ण असल्यास आपण आधारसाठी 

नोंदणी करू शकता. अद्वनवासी भारतीयाांना १ 18२ क्रदवसाांचा आदेश लागू होत नाही. आपण आधार कें द्रास भेर् दऊे 

शकता आद्वण एनआरआय म्हणनू आधार नोंदणी करू शकता. अद्वनवासी भारतीयाांसाठी ओळख पुरावा (पीओआय) 

म्हणून भारतीय पासपोर्ण अद्वनवायण आह.े अजणदार यआूयडीएआयने स्वीकारलले्या कागदपत्राांमधून इतर कोणतेही 

भारतीय पुरावा (पीओए) दणेे द्वनवडू शकतो (कलम १.1.१, या पुद्वस्तकाच्या अनुबांध - १ पहा). बॉक्स सांदेशः 

अद्वनवासी भारतीयाांच्या आधार नोंदणीसाठी भारतीय ओळखपत्र अद्वनवायण ओळख परुावा आह.े 

१.३ आधािची वैमशष्ट्ये 

१.३.१ आधाि एक अमिज्ञापक आहे 

आधार िा 12-अांकीचा युहनक आयिी आि ेजो एखाद्या व्यक्तीला ददलेला असिो. आधार रहिवासी ओळखण्यासाठी 

लोकसांख्याशास्त्रीय माहििी (नाव, जन्मिारीख, ललांग आहण पत्ता), चेिरा छायाहचत्र, बोटाचे ठसे आहण बुबुळ 

वापरिाि. या माहििीच्या गोष्टी अहनवायग आििे. याव्यहिररक्त, आपल्याकिे आपला मोबाइल फोन नांबर आहण ईमले 

िदान करण्याचा पयागय आि.े आम्िी हशफारस करिो की आपण ि ेिपशील देखील िदान करा. 

 



१.३.२ आधाि आयडी आहे, यापेक्षा अमधक काही नाही 

आधार िमाांक ओळखीचा परुावा आि.े आधार नांबर धारकासांदभागि ि ेकोणत्यािी िकारचे नागररकत्व ककां वा 

अहधवास ठेवण्याचा अहधकार देि नािी. आपला आधार कोणत्यािी बुहिमते्तहवना रँिम नांबर आि ेआहण याचा वापर 

जाि, धमग, उत्पन्न, आरोग्य आहण भूगोल यावर आधाररि लोकाांना िोफाइल करण्यासाठी केला जाऊ शकि नािी. 

 

१. ४ आधाि वापि 

आधार िणाली रहिवाशाांना दशेभराि एकल स्त्रोि ऑफलाइन / ऑनलाइन ओळख पििाळणी िदान करिे. एकदा 

आपण नोंदणी केली की आपण आपली ओळख पटहवण्यासाठी एकाहधक वेळा इलेक्िॉहनक माध्यमाांद्वारे ककां वा 

ऑफलाइन पििाळणीद्वारे आपली ओळख पटवून दणे्यासाठी आधार नांबर वापरू शकिा. ित्येक वेळी सेवा, लाभ 

आहण अनुदानामध्ये िवेश करण्याची इच्छा असल्यास ओळख दतिऐवज िदान करण्याची आवश्यकिा दरू करि.े 

बॉक्स सांदेशः आधार ओळखीचा पोटेबल पुरावा िदान करिो जो कधीिी, कोठेिी, ऑनलाइन आधार 

िमाणीकरणाद्वारे सत्याहपि केला जाऊ शकिो. 

 

 

२ आधारसाठी िावि ांदणी कशी करावी? 

 आधार द्वमळद्ववण्यासाठी तुम्हाला नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान क्रकमान लोकसांख्याशास्त्रद्ववषयक व बायोमेरिक माद्वहती 

देऊन नाव नोंदवावे लागले, जे पूणणपण ेद्ववनामूल्य आह.े कृपया लक्षात घ्या की आपल्याला फक्त एकदाच आधार 

नोंदणी करणे आवश्यक आह.े 

 

२.१ िावि ांदणी प्रहिया  

आपण भारतीय रद्वहवासी ककां वा एनआरआय असलात तरी खाली क्रदलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करून आधार िमाांक 

द्वमळद्ववण्यासाठी आपण नोंदणी करू शकताः  

आधार नोंदणी कें द्रास भेर् द्या  

 आधार नोंदणी फॉमण भरा  

डेमोग्राक्रफक आद्वण बायोमेरिक डेर्ा द्या 

 ऑपरेर्रिारे स्कॅननांगसाठी ओळखपत्र (पीओआय) आद्वण पत्त्याचा पुरावा (पीओए) आद्वण जनम तारखेचा परुावा 

(डीओबी) कागदपत्र सादर करा.  



आपली मूळ कागदपत्र ेईआयडी (एनरोलमेंर् आयडी) असलेल्या पोचपावतीसह परि घ्या. 

 

जर रद्वहवासी हडे ऑफ फॅद्वमली बेस्ड नोंदणी (Ref. हवभाग 2.1.1.2) अांतगणत नोंदणी करत असेल तर 

त्याला फक्त नात्याचा पुरावा (पीओआर) दस्तऐवज देण ेआवश्यक आह.े  

 

आधार नोंदणी फॉमण डाउनलोड करण्यासाठी स्कॅन करा:  

https://uidai.gov.in/images/aadarar_enrolment_correction_for_version_2.1.pdf  

 

जवळील आधार नोंदणी कें द्राची माद्वहती द्वमळवण्यासाठी स्कॅनः  

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

 

बॉक्स सांदेश: मूळ कें द्राकिे मूळ कागदपते्र न.े ि ेतकॅन करून आपल्याला परि ददले जाईल. कोणत्यािी फोटोकॉपीची 

आवश्यकिा नािी. 

 

वरील प्रक्रियेमध्य ेज्या रद्वहवाशाांच्या नावावर आवश्यक कागदपते्र नाहीत अशा रद्वहवाशाांना जसे की कुरू्ांबाचे सदस्य / 

बेघर / अनार् इत्यादी ककां वा बायोमेरिक अपवाद ज्याांच्याकडे आवश्यक बायोमेरिक तपशील घेता येत नाही त्याांना 

अपवाद आहते. नावनोंदणीच्या प्रत्येक घर्काचे खाली वणणन केले आह:े 

 

२.१.१.१ कागदपत्र आधाररत नावनोंदणी  

नावनोंदणी फॉमण ककां वा यूआयडीएआय वेबसाइर्वर उपलब्ध वैध कागदपत्राांच्या यादीनुसार आपण ओळख वैध 

पुरावा (पीओआय) आद्वण पत्त्याचा एक वैध परुावा (पीओए) प्रदान करुन आधार नोंदणी करू शकता (द्ववभाग 13.1, 

अनुलग्नक- I):  

 ओळखीचा पुरावा (पीओआय) - अद्वनवायण  

 पत्त्याचा पुरावा (पीओए) - अद्वनवायण  

 जनमतारीख (डीओबी) - यूआयडीएआयच्या यादीनुसार आपल्याला वैध डीओबी कागदपत्राांपैकी एक सादर 

करणे आवश्यक आह.े आपल्याकडे त ेनसल्यास आपण आपली जनमतारीख जाहीर करू शकता ककां वा अांदाजे 

वय देऊ शकता. 

https://uidai.gov.in/images/aadarar_enrolment_correction_for_version_2.1.pdf
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx


आपल्याकिे वैध कागदपत्र असल्यास आपल्याकिे ि ेआधार नोंदणीसाठी ियार करावे लागेल. आपल्याकिे कागदपते्र 

नसल्यास आपण अहधकृि अहधकार् याद्वारे जारी केललेे िमाणपत्र देखील वापरू शकिा ( 

पररद्वशष्ट II पिा). यूआयिीएआयने या िमाणपत्रासाठी मानक तवरूप पररभाहिि केल ेआि.े उपलब्ध 

पििाळणीसाठी तवीकायग सिाय्यक दतिऐवजाांच्या यादीचा सांदभग घयाः 

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

 

वैध समर्गन करणार् या कागदपत्राांच्या यादीसाठी तकॅन करा: 

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

 

बॉक्स सांदेश: आधार नोंदणीसाठी असलले्या दस्तऐवजात आपले नाव असावे. 

 

२.१. १.२ कुरु्ांब प्रमुख (होफ) आधाररत नावनोंदणी 

 कुरु्ांबातील सदस्याांच्या नावनोंदणीसाठी द्वजर्े वैयद्वक्तक कागदपते्र उपलब्ध नाहीत, होफ आधाररत नावनोंदणीसाठी 

खालील तपशील दऊेन नोंदणी करता येत:े 

 कुां रू्ब प्रमुखाचे नाव  

 रद्वहवासी आद्वण एचओएफचा ररलेशनद्वशपचा परुावा (पीओआर)  

 कुरू्ांब प्रमुखाचे आधार िमाांक  

 नावनोंदणीच्या वेळी कुरु्ांबप्रमखुाांची बायोमेरिक पुष्टीकरण  

बॉक्स सांदेशः एचओएफ आधाररत नावनोंदणीसाठी, कुरु्ांबप्रमखुाांना नावनोंदणीच्या वेळी बायोमेरिक पुष्टीकरण 

द्यावे. 

 

२.१.१.३  पररचयकताण आधाररत नावनोंदणी  

आपल्याकडे वरीलपैकी कोणतीही कागदपते्र नसल्यास आपण पररचयकताण आधाररत नोंदणी अांतगणत नोंदणी करू 

शकता. ह े‘पररचयकताण’ ह ेद्वनबांधक द्वनयुक्त केलले ेसत्याद्वपत अद्वधकारी आहते.  

ह ेअस ूशकतात:  

 द्वनबांधकाांचे स्वतःचे कमणचारी  

 द्वनवडललेे स्र्ाद्वनक सभासद  

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


 स्र्ाद्वनक प्रशासकीय सांस्र्ाांचे सदस्य   

 पोस्र्मन  

 द्वशक्षकाांसारखे प्रभाव पाडणारे  

 आरोग्य कमणचारी  

 डॉक्र्र 

 अांगणवािी / आशा कामगार 

 तर्ाहनक तवयांसेवी सांतर्ाांचे िहिहनधी 

 

पररचय-आधाररि नोंदणी दरम्यान ितिगि केललेी माहििी अशीः 

 पररचयकत्यागचे नाव 

 पररचयकत्यागचा आधार िमाांक 

 पररचयकत्यागच्या बायोमेरिक माहििीची एक पिि 

 

२.१.१.४ मलुाांची नावनोंदणी 

 नवीन जनमलले्या मलुाांसह मुलहेी आधारसाठी नोंदणी करू शकतात. मलुाांची नावनोंदणी मलुाच्या वयानुसार 

खालील दोन पद्धती खालीलप्रमाणे आह.े  

5 वषाणखालील मलुाांसाठीः  

मुलाची नावनोंदणी करण्यासाठी (नवीन जनमापासून त े5 वषाांखालील मलुापयांत), मुलाच्या पालकाांपैकी एखाद्याने 

ककां वा पालकाांनी आधार प्रमाणीकरण आवश्यक आह.े त्याांच्या नावनोंदणी दरम्यान 5 वषाणखालील मलुाांचा 

बायोमेरिक डेर्ा कॅप्चर केललेा नाही. मुलाचे नाव, जनम तारीख, नलांग आद्वण छायाद्वचत्र हस्तगत केल.े त्याांचा आधार 

त्याांच्या पालक / पालकाांशी जोडललेा आह.े 

पालक / पालकाांनी खालील दतिऐवजाांसि मुलाला जवळच्या कोणत्यािी आधार कें द्राकिे नणे्याची आवश्यकिा आि:े 

 जन्माचे रहजतिार, मिानगरपाहलका ककां वा िालुका, ििसील इत्यादी कोणत्यािी इिर अहधसूहचि तर्ाहनक 

सरकारी सांतर्ाांद्वारे जारी केलेल ेमुलाचे जन्म िमाणपत्र ककां वा मुलाच्या जन्मासाठी सरकारी रुग्णालयाांनी 

ददलेली हितचाजग कािग / हतलप. 

 पालकाांपैकी एकाचे आधार (ककां वा नावनोंदणी हतलप), शक्यिो आईविील दोघे हजवांि असिील(शक्यिो 

आईची) ककां वा पालक. 



 

कृपया लक्षात घ्या की आपण आपल्या आधारामध्य ेसध्याचा पत्ता अद्यतद्वनत करायचा असले आद्वण मलुाच्या 

आधारमध्य ेनवीन पत्ता घ्यायचा असेल तर मलुाला आधारसाठी नोंदणी करण्यापूवी आपले तपशील अद्यतद्वनत करा. 

एकदा आपला आधार अद्यतद्वनत झाल्यावर आपण मलुास आधार नोंदणीसाठी घऊे शकता आद्वण त्यासाठी आपला 

अद्यतद्वनत आधार वापरू शकता. 

5 िे 18 विे वयोगटािील मुलाांसाठी: 

मुलाची नावनोंदणी करण्यासाठी, आईविील / पालक खालील कागदपत्राांसि मुलाला जवळच्या कोणत्यािी आधार 

कें द्राकिे घऊेन जाऊ शकिाि: 

 मुलाच्या तविःच्या कागदपत्राांसि नावनोंदणी करि असल्यास - मुलाचा शाळेचा आयिी (मान्यिािाप्त 

शैक्षहणक सांतर्ाांद्वारे जारी केललेा) ककां वा इिर कोणत्यािी यूआयिीएआय तवीकारण्यायोग्य दतिऐवज. 

 कुटुांबिमुख आधाररि नोंदणी अांिगगि नोंदणी करि असल्यास - मुलाकिे वैध शाळेचा आयिी ककां वा इिर 

सूचीबि दतिऐवज नसल्यास, आईविील / पालक मलुाला एचओएफ आधाररि नोंदणी अांिगगि नोंदणी करू 

शकिाि ज्याि सांबांध पुरावा (POR) कागदपत्र आवश्यक आि े(सांदभग २.१.१.२ पासून) 

टीपः अल्पवयीन मलुाच्या आधार नोंदणीसाठी, आईविील / पालक मुलाच्या विीन ेआधार नोंदणीसाठी सांमिी 

देिाि. 

 

बॉक्स सांदेश: मलुाची शाळेचा आयिी आधार नोंदणीसाठी वापरला जाऊ शकिो. 

 

 

 

२.१.१.५  बायोमेरिक अपवाद असलले्या रद्वहवाशाांची नावनोंदणी 

 बायोमेरिक अपवाद असलेल्या रद्वहवाशाांच्या बाबतीत, जसे की गहाळ होणारे बोर् / हरवललेे डोळे इ., खालील 

माद्वहती हस्तगत करणे आवश्यक आह:े 

 पूणण लोकसांख्याशास्त्रीय माद्वहती 

 एक बुबुळ, जर दोनही बुबुळ हस्तगत करणे शक्य नसले तर  
 बोरे् गहाळ झाल्यास उवणररत बोर्ाांच्या बोर्ाचे ठसे  

 अपवाद छायाद्वचत्र 



 

२.२ आधार ि ांदणीसाठी लक्षात ठेवण्याचे मुदे्द 

 प्रत्येक रद्वहवाशासाठी आधार डेर्ा दोन भाषाांमध्ये सांग्रद्वहत केला जातो - इांग्रजी (डीफॉल्र्) आद्वण स्र्ाद्वनक 

भाषा (नोंदणीच्या वेळी रद्वहवासी द्वनवडलले्या म्हणून). रद्वहवासी नहांदी, तलेग,ू ताद्वमळ, कन्नड, मल्याळम, 

पांजाबी, मराठी, गुजराती, बाांगला, ओद्वडया, आसामी आद्वण इांग्रजीमधून द्वनवडू शकतात.  

 नावनोंदणी फॉमणमध्ये क्रदललेी आपली माद्वहती तुमच्या समोर स्िीनवर दशृ्यमान आह.े ऑपरेर्रने सबद्वमर् 

करण्यापूवी आपण इांग्रजी आद्वण स्र्ाद्वनक भाषेमध्ये ऑपरेर्रन ेप्रद्ववष्ट केलले्या सवण तपशीलाांची तपासणी 

करणे आद्वण पुष्टी करण ेमहत्वाचे आह.े साइन इन करण्यापूवी आपण पावती द्वस्लपवर पुनहा तपशील तपासू 

शकता. 

 प्राद्वधकरणाने सल्ला न क्रदल्यास रद्वहवाशाांना फक्त एकदाच नावनोंदणी करणे आवश्यक आह ेकारण 

एकापेक्षा जास्त साठी नोंदणी नाकारले जाईल. 

 रद्वहवासी डेर्ा पॅकेर् द्वमळाल्यानांतर आधार द्वनर्मणतीसाठी प्रतीक्षा वेळ 90 क्रदवसाांपयांत असू शकिे. 
 

बॉक्स सांदेशः इांग्रजी तसेच स्र्ाद्वनक भाषेतील सवण तपशील काळजीपूवणक तपासा आद्वण ऑपरेर्रने आपल्याकडे 

नोंदणीसाठी सबद्वमर् करण्यापवूी काही चुका दरुुस्त करा. 

२.३ आधाि नो ोंदणी कें द्र 

आधार सेवा देण्यासाठी यूआयिीएआयने दशेभराि आधार नोंदणी कें द्रे सुरू केली आििे. िी बँका, पोतट कायागलय,े 

बीएसएनएल कें द्रे, सीएससी, हनयुक्त राज्य सरकार कायागलये आहण हवहशष्ट आधार सेवा कें द्राि उपलब्ध आििे. 

कोणत्यािी आधार नोंदणी कें द्राला भेट दऊेन िुम्िी आधार नोंदणी करू शकिा. िेमोग्रादफक िपशील (नाव, पत्ता, 

जन्मिारीख, ललांग, मोबाइल नांबर, ईमले) ककां वा बायोमेरिक्स (छायाहचत्र, कफां गरलिांट्स ककां वा आयरीस तकॅन) च्या 

अद्ययावि माहििीसाठी आपण आधार आहण वैध आधारभूि कागदपत्राांसि एका कें द्रास भेट दऊे शकिा. 

 

२.३.१ तुमच्या जवळ आधार कें द्र श धा  

येर्ून जवळच्या कोणत्याही आधार कें द्राचा तपशील आपण यरे्ून द्वमळवू शकता:  

 1947 ला कॉल करून  

 आधार वेबसाइर् वरून: https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx 

 एमएधार अॅॅपवरून 

आपण आधार कें द्र कसे शोध ूशकिा याबद्दलचे ट्यूटोररयल पािण्यासाठी तकॅन करा: 

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


https://youtu.be/Iw2qihwxUE0 

 

२. ३.२ नावनो ोंदणी कें द्राचे प्रकाि 

आधार नोंदणी कें द्रे सेवा हविरणाच्या तवरूपाच्या आधारे दोन श्रेणींमध्य ेहवतिृिपण ेवगीकृि केली जाऊ शकिाि. ि े

आििेः 

 

२.3.२.१ हनबांधक सांचाहलि आधार कें द्र 

िी आधार कें द्र देशभरािील बँका, पोतट कायागलय,े बीएसएनएल कें द्र,े सीएससी आहण राज्य सरकार कायागलयाांमध्य े

उपलब्ध आििे. ि ेसांबांहधि नोंदणी हनबांधकाांद्वारे चालविाि. 

२.3.२.२ यआूयिीएआय सांचाहलि आधार सेवा कें द्र 

आधार सेवा कें द्रे ककां वा एएसके िी यूआयिीएआय द्वारा सांचाहलि खास आधार कें द्र ेआििे जे अत्याधुहनक 

वािावरणाि रहिवाशाांना आधार सेवा िदान करिाि. 

 

आधार सेवा कें द्रावरील अहधक माहििी हमळहवण्यासाठी तकॅन करा: 

https://uidai.gov.in/ecosystem/enrolment-ecosystem/aadhaar-seva-kendra.html  

बॉक्स सांदेशः आधार सेवा कें द्र सावगजहनक सुटीहशवाय आठवड्याच्या सवग साि ददवस सकाळी 9.30 िे सांध्याकाळी 

5.30 पयिं खुले आि.े ित्येक एएसकेमध्ये दररोज 250 िे 1000 सेवा हवनांत्या िािाळण्याची क्षमिा आि.े 

 

२.४ ऑनलाईन मनयुक्ती सेवा 

यूआयिीएआय आधार नोंदणी ककां वा अद्ययाविसाठी हनयुक्ती बुक करण्यासाठी ऑनलाईन सुहवधादेखील उपलब्ध 

करुन दिेे. आपण तवि: साठी ककां वा कुटुांबािील सदतयासाठी ककां वा हमत्रासाठी अपॉइांटमेंट बुक करण्यासाठी 

ऑनलाइन अपॉईंटमेंट सेवेचा वापर करू शकिा. 

 

२.४.१ आधाि सेवाोंसाठी मनयुक्तीीः 

आधार सेवा कें द्राि (एएसके) ककां वा इिर सूचीबि आधार कें द्रावर अपॉईंटमेंट बुक करण्यासाठी िी सुहवधा खाली 

आधार सेवाांसाठी उपलब्ध आि.े 

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


 नवीन आधार नोंदणी 

 नाव अद्यिन 

 पत्ता अद्यिन 

 जन्म िारीख अद्यिन 

 ललांग अद्यिन 

 बायोमेरिक (फोटो + कफां गरलिांट्स + आयररस) अद्यिन 

 मोबाइल िमाांक अद्यिन 

 ईमेल आयिी अद्यिन 

 

आपण आधार नोंदणी / अद्यतन फॉमण ऑनलाईन भरणे आवश्यक आह,े अपॉईंर्मेंर् सेंर्र र्ाइम-स्लॉर् बुक करा आद्वण 

द्वनवडलले्या आधार कें द्राला भेर् द्या. तुमचा अपॉईंर्मेंर् आयडी आद्वण क्यूआर कोड असलेली पोचपावती (द्वस्लप) 

देखील तुमचा नोंदणी / अद्यतन फॉमण आह.े वेळ वाचद्ववण्यासाठी आपण कें द्राकडे एक मुक्रद्रत प्रत घऊेन जाऊ शकता. 

एएसकेवर मुद्रण सुद्ववधा देखील उपलब्ध आह.े 

 

आपली द्वनयुक्ती बुक करण्यासाठी स्कॅन करा: 

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

बॉक्स सांदेशः तविःसाठी ककां वा आपल्या कुटुांबािील सदतयासाठी / हमत्राांसाठी हवनामूल्य ऑनलाइन भेट बुक करा 

आहण वेळ वाचवा 

 

२.४.२ ऑनलाइन अपॉइोंटिेंट कशी बुक किावी 

आपण यूआयिीएआय वेबसाइट ककां वा एमआधार मोबाइल अ ॅपवरून अपॉइांटमेंट बुक करू शकिा. जर आपण आधार 

अद्यिनासाठी अपॉईंटमेंट बुक करि असाल िर आधार नांबर आहण मोबाइल नांबर िहवष्ट करणे आवश्यक आि.े िी 

सुहवधा केवळ आधार नोंदणीकृि मोबाइल िमाांकापुरिी मयागददि नािी. ऑनलाईन अपॉइांटमेंट बुककां गची िदिया 

खालीलिमाण ेआि.े 

 https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx पषृ्ठास भेर् द्या  

 कें द्राचे नाव द्वनवडा आद्वण ‘बुक अपॉईंर्मेंर् वर जा’ वर द्वक्लक करा 

 आपण प्रवेश करू इद्वच्छत सेवा द्वनवडा - नवीन आधार ककां वा आधार अद्यतन  

 आपला मोबाइल नांबर भरा आद्वण कॅप्चा प्रद्ववष्ट करा आद्वण सबद्वमर् करा 

 आपण प्रद्ववष्ट केलले्या मोबाइल नांबरवर प्राप्त ओर्ीपी प्रद्ववष्ट करा  

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


 आपल्या मोबाइलच्या यशस्वी प्रमाणीकरणावर, आवश्यक तपशील भरण्यासाठी एक फॉमण क्रदसेल. आवश्यक 

तपशील भरा आद्वण फॉमण सबद्वमर् करा 

 ‘आपण‘ अपॉईंर्मेंर् व्यवस्र्ाद्वपत करा ’रॅ्बला भेर् देऊन भेर्ीचे तपशील (तारीख व वेळ) व्यवस्र्ाद्वपत करू 

शकता 

 

प्रद्वशक्षण पाहण्यासाठी स्कॅन करा: https://youtu.be/8ZurY3nrv7U 

2.5 आधाि मनमििती स्थिती 

नावनोंदणी दरम्यान आपण मोबाईल िमाांक / ईमले आयिी ददला असल्यास आपल्या आधार हपढीशी सांबांहधि 

एसएमएस / ईमले सूचना िाप्त िोिील. आपला आधार यूआयिीएआय वेबसाइटवरून ियार झाला आि ेकी नािी ि े

िपासू शकिा ककां वा आमच्या िले्पलाइन 1947 वर कॉल करून देखील पाहू शकिा. 

आपली आधार हनर्मगिीची हतर्िी िपासण्यासाठी आपणास आपला ईआयिी (नोंदणी आयिी) आवश्यक असेल. 

आपल्या नोंदणी पोचपाविीच्या वरच्या िाव्या बाजूला १४ अांकी नोंद िमाांक (1234/12345/12345)  आहण 

१४ अांकाांचा टाइम तटॅम्प असून हिचा नावनोंदणीचा ददनाांक व वेळ (dd/mm/yyyy hh:mm:ss)  

ह े२८ digit अांक द्वमळून एनरोलमेंर् आयडी (ईआयडी) तयार करतात. 

 

ईआयडीवरील ट्यूर्ोररयल पाहण्यासाठी स्कॅन करा: https://youtu.be/H9DmEW9zBx8 

२.५.१ ईआयडी हिवल्यास काय किावे? 

नावनोंदणीनांिर आपल्याला हमळालेल्या पोचपाविीवर एनरोलमेंट आयिी नमूद केला जािो. कृपया िी हतलप 

काळजीपूवगक ठेवा. आपल्या रेकॉिगसाठी हतलपच्या तपष्ट हचत्रावर हक्लक करा. जर आपण हतलप चुकीची ठेवली िर 

आपण या दोन पििींनी आपल ेEID पनुिागप्त करू शकिा: 

 

 ऑनलाईन uidai.gov.in वरून (यासाठी नोंदणीकृि मोबाईल िमाांक अहनवायग आि)े 

 कॉल आधार िले्पलाइन १९४७  

 

गमावलेला EID / UID कसा हमळवायचा याबद्दलचे िहशक्षण पािण्यासाठी तकॅन करा: 

https://youtu.be/wn6ec6OGbhA 

 

https://youtu.be/8ZurY3nrv7U
https://youtu.be/H9DmEW9zBx8
https://youtu.be/wn6ec6OGbhA


आपले ईआयिी ककां वा यूआयिी (आधार िमाांक) पुनिागप्त करण्यासाठी तकॅन करा: 

https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid 

३ आधाि अद्ययावत 

आपण देशभरािील कोणत्यािी आधार कें द्रावरून आपल्या आधारमधील कोणिीिी लोकसांख्याशास्त्र िपशील (नाव, 

पत्ता, जन्मिारीख, ललांग, मोबाइल नांबर ककां वा ईमले आयिी) ककां वा बायोमेरिक िपशील (छायाहचत्र, कफां गरलिांट्स, 

आयरीस तकॅन) अद्यिहनि करू शकिा. 

आपण एकाच वेळी आधार कें द्रामध्ये एकापेक्षा जाति नोंदी अद्ययावि करू शकिा. एकल नोंद (जसे की पत्ता) आहण 

एकाहधक नोंदी (जसे की पत्ता, मोबाइल फोन नांबर, ईमेल पत्ता इत्यादी) अद्यिहनि करण्यासाठी फी समान आि.े 

म्िणून त्या सवग नोंदी एकहत्रिपणे अद्यिहनि केल्या गेल्या आििे ज्याांना अद्यिहनि केल ेजाणे आपल्यासाठी सोयीचे 

आहण िभावी आि.े म्िणूनच, अद्यिनासाठी आधार कें द्राला भेट देण्यापूवी आपण आवश्यक असलेल्या कोणत्यािी 

अद्ययावि माहििीसाठी आधारचा िपशील िपासून पिा. 

 

बॉक्स सांदेशः जेहिा आपण आपला आधार अद्यिहनि करिा िहेिा केवळ आपले आधार िपशील अद्ययावि िोिाि, 

आधार िमाांक समान रािील. 

 

 

३.१ अद्ययावत करण्यासाठी आवश्यक कागदपते्र:  

आपल्या आधारमध्य ेखालील तपशील अद्यतद्वनत करण्यासाठी सत्यापनासाठी आपल्याला एक वैध समर्णन दस्तऐवज 

सबद्वमर् करणे आवश्यक आह:े  

 नाव  

 पत्ता  

 जनम तारीख 

कागदपत्र अजगदाराच्या नावे असावे. तवीकायग कागदपत्राांची यादी आधार वेबसाइट आहण एमएधार अ ॅपवर उपलब्ध 

आि.े (हवभाग 1 ३.१, पररद्वशष्ट - I पिा) 

खालील िपशील अद्यिहनि करण्यासाठी कोणत्यािी दतिऐवजाची आवश्यकिा नािी: 

 ललांग 

 मोबाइल नांबर 

https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid


 ई - मेल आयिी 

 फोटो 

 बोटाचे ठसे आहण आयरीस तकॅन 

 तर्ाहनक भािा 

 

र्ीप: आधारमधील वद्वडलाांचे / आईचे / पतीचे नाव पत्ता क्षेत्राचा एक भाग आह.े आधारधारक ह ेकधीही अद्यतद्वनत 

करू शकतो. तपशीलासाठी द्ववभाग ३.४ पहा. 

 

 

३.२ ऑिलाईि पत्ता अद्यति सुहवधा 

 यूआयडीएआय सेल्फ-सर््हणस अँड अपडेर् पोर्णल (एसएसयूपी) - https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ वरून 

ऑनलाईन पत्ता अद्यतद्वनत करण्याची सुद्ववधा देखील प्रदान करते. एसएसयूपीमध्य ेलॉग इन करण्यासाठी ओर्ीपी 

द्वमळद्ववण्यासाठी आपल्याकडे आपला नोंदणीकृत मोबाइल नांबर असण ेआवश्यक आह.े नोंदणीकृत मोबाइल नांबर 

उपलब्ध नसल्यास, आपण आपल्यास आधार आद्वण समर्णन दस्तऐवजासह कोणत्याही आधार कें द्रास भेर् देऊ शकता 

अद्यतन द्ववनांतीसाठी. 

३.२.१ दस्तऐवजासह पत्ता अद्यतमनत किणे: 

आपण आपल्या नावावर आपल्या पत्त्याच्या वैध पुराव्यासि पत्ता अद्यिहनि करण्यासाठी हवनांिी करू (हवभाग 

1३.१, पररद्वशष्ट - I पिा). ऑनलाईन अ ॅडे्रस अपिेटची िदिया खालीलिमाण ेआि.े 

1. एसएसयूपीला भेट द्या - https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ 

२. िुमच्या आधार िमाांकासि लॉहगन करा 

३. आपल्या मोबाइलवर िाप्त ओटीपी िहवष्ट करा 

४. नवीन पत्ता िहवष्ट करा 

५. यूआयिीएआयला आपल्या आधारमधील तर्ाहनक भािेमध्ये भािाांिर करण्यास अनुमिी द्या ककां वा 

तवयांचहलिररत्या भािाांिररि मजकूरािून तविःच शब्दलेखन दरुुति करा 

६. एकदा आपण सवग िपशील आहण शब्दलेखन समाधानी झाल्यावर सबहमट करा 

७. सिाय्यक दतिऐवजाचे रांगीि तकॅन घया (जर कागदजत्राि एकाहधक पृष्ठ ेअसिील िर, सवग तकॅन करा आहण एकल. 

पीिीएफ फाइल म्िणून जिन करा) आहण अपलोि करा 

8. भहवष्यािील सांदभागसाठी यआूरएन (अद्यिन हवनांिी िमाांक) लक्षाि ठेवा / जिन करा 

 



ऑनलाईन अ ॅडे्रस अपिेट वरील ट्यूटोररयल पािण्यासाठी तकॅन करा - https://youtu.be/u7QFDiVyWbM 

 

तवीकायग कागदपत्राांच्या यादीचा सांदभग घणे्यासाठी तकॅन करा - 

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

 

३.२.२ कागदपत्राांहशवाय पत्ता अद्यतहित करणे 

 ज्या लोकाांच्या नावे अॅडेॅ्रस प्रफू नाही त्याांच्यासाठी यूआयडीएआय अॅॅडे्रस अपडेर्साठी एक पयाणय ऑफर करत.े 

द्ववशेषत: ‘कुरु्ांबातील सदस्याांची’ अॅॅडे्रस अपडेर्, ‘लग्नानांतरचा पत्ता बदलणे’ ककां वा ‘भाड्याने घतेलले्या नव्या जागी’ 

प्रकारातील प्रकरणाांसाठी ह ेउपयुक्त आह.े ह ेअॅॅडे्रस अपडेर् अॅॅडे्रस ्हदॅ्वलडेशन लेर्रच्या सहाय्याने करता येत.े  

या प्रक्रियेमध्य ेदोन घर्काांचा समावेश आह:े 

 रद्वहवासी (अजणदार) - त्याांचा पत्ता अद्ययावत करू इद्वच्छत आधारधारक  

 पत्ता सत्यापनकिाग - आधारधारक जो अजणदाराला त्याांचा पत्ता देण्यास तयार आह े 

रद्वहवासी प्रक्रिया सुरू करण्यापवूी काही गोष्टी असणे आवश्यक आह:े  

 रद्वहवासी व पत्ता पडताळणी करणाा्या दोघाांनाही आधार नोंदणीकृत मोबाइल नांबर असावा  

 अ ॅडे्रस हिहॅलिेशन लेटरसाठी हवनांिी अद्याप िदिया चाल ूअसिाना दोघाांनािी समिहमि आहण कराराि 

असणे आवश्यक आि.े 

 

अॅॅडे्रस ्हदॅ्वलडेशन लेर्र प्रोसेस वरील ट्यूर्ोररयल पाहण्यासाठी स्कॅन करा - https://youtu.be/Yk839pM-IJU 

 या सेवेशी सांबांद्वधत सामानय प्रश्न वाचण्यासाठी स्कॅन करा - - https://uidai.gov.in/contact-support/have-

any-question/923-faqs/aadhaar-online-services/request-for-address-validation-letter.html 

 

३. ३ िुलाोंसाठी अमनवायि बायोिेमटिक अद्यतन 

मुलाांचे बायोमेरिक िपशील जेहिा मुलाचे वय ५ विे िोि ेआहण नांिर पुन्िा १५ विांचे झाल्यावर अद्यिहनि केल े

जाणे आवश्यक आि.े मलुाच्या कफां गरलिांट्स, आयरीस तकॅन आहण छायाहचते्र त्याांच्या आधार िेटामध्ये कॅलचर आहण 

अद्यिहनि केल्या आििे. ि ेआवश्यकिेनुसार हजर्े आवश्यक असेल हिर्े मलुाला त्याचा आधार ओळखकिाग म्िणनू 

वापरण्यास मदि करि.े मलुाला ददललेा आधार िमाांक समान आि.े मुलाांसाठी ि ेअहनवायग बायोमेरिक अद्यिन 

हवनामूल्य आि.े 

 

https://youtu.be/u7QFDiVyWbM
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
https://youtu.be/Yk839pM-IJU
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/923-faqs/aadhaar-online-services/request-for-address-validation-letter.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/923-faqs/aadhaar-online-services/request-for-address-validation-letter.html


३.४ आधाि पत्त्यात ‘Care of’ फील्ड अद्ययावत किणे 

आधारमधील ‘केअर ऑफ’ िपशील अ ॅडे्रस फील्िचा एक भाग आििे. यापूवी िब्ल्य ू/ ओ, िी / ओ, एस / ओ ककां वा सी 

/ ओ म्िणनू उल्लेहखि िोिे. ि ेआिा सी / ओ िमाहणि केले आििे. आपण आपला आधार अद्यिहनि केल्यास ककां वा 

नवीनिम आधार िाउनलोि केल्यास िे सांबांध िपशील C / o म्िणून दशगवेल. 

जर आपणास ि ेअद्यिहनि करायचे असेल िर आपण अ ॅडे्रस अपिेट हवनांिी देऊ शकिा (एकिर आधार कें द्राकिून 

ककां वा एसएसयूपी - रेफरी सेक्शन ३.२.१ माग)े. दतिऐवज आपल्या नावावर असावा आहण ज्याचे नाव आपण सी / 

ओ फील्िमध्य ेअद्यिहनि करू इहच्छि आिाि त्याचे नाव असण ेआवश्यक नािी. ि ेअहनवायग क्षते्र नािी. आपण 

आपल्या पत्त्याि ररकामे C/o फील्ि ठेवणे हनविू शकिा. 

 

 

बॉक्स सांदेश: क / ओ फील्ड ह ेअद्वनवायण फील्ड नाही. आपण आपल्या पत्त्यात ररकाम ेक / ओ फील्ड ठेवण ेद्वनवडू 

शकता. 

 

३.५ अद्यतनाोंच्या सोंखे्यविील ियािदा 

यूआयिीएआयच्या अद्ययावि धोरणानुसार, त्याांच्या आधारमधील लोकसांख्याशास्त्रीय माहििी अद्ययावि 

करण्यासाठी खालील मयागदा हनहिि केल्या आििे: 

 नाव - दोनदा अद्यिहनि केल ेजाऊ शकिे 

 ललांग - एकदा 

 जन्म िारीख - एकदा 

परवानगी ददलले्या मयागदेि वरील अद्यिनाांची िदिया हवभाग ३.१ मध्य ेवणगन केल्यािमाणेच आि.े आपल्या 

आधारमधील इिर कोणिीिी माहििी आवश्यकिेनुसार अद्यिहनि केली जाऊ शकि.े इिर कोणत्यािी 

लोकसांख्याशास्त्रीय माहििीच्या अद्यिनाांच्या सांख्येवर मयागदा नािी - पत्ता, ईमले आयिी, मोबाइल नांबर; ककां वा 

बायोमेरिक्स - छायाहचत्र, कफां गरलिांट्स, आयरीस तकॅन. 
 

३.६ आधार अद्यतिासाठी अपवाद प्रहिया  

कोणत्याही कारणास्तव, आपल्याला आपल्या आधारावर वरील तीन फील्ड (नाव, नलांग आद्वण जनमतारीख) पुनहा 

अद्यतद्वनत करण ेआवश्यक आह े(परवानगी परवानयाच्या पलीकडे), आपल्याला ह ेकरण ेआवश्यक आहःे  

१. कुठल्याही आधार कें द्राला भेर् द्या (नाव व जनम तारखेसाठी वैध आधारभूत कागदपत्राांसह) 



 २. अद्ययावत द्ववनांती ठेवा.  

३ . आधार मदि कें द्रावर 1947 वर कॉल करून नवीनिम यआूरएन (अद्यिन हवनांिी िमाांक) पाठवा  

ककां वा ईमेलिारे help@uidai.gov.in वर पाठवा आद्वण ‘अपवाद अपडेर्’ साठी द्ववनांती करा. 

त्यानांतर प्रकरण यूआयडीएआयच्या क्षेत्रीय कायाणलयात सोपद्ववण्यात आल ेआह ेजे आपल्या क्षते्राला योग्य व्यासांग 

हाताळते. एकदा सत्याद्वपत झाल्यावर, आपल्या अद्यतनाची द्ववनांतीवर प्रक्रिया केली जाईल आद्वण द्वनकाल 

आपला्याला कळद्ववला जाईल. 

 

३.७ आधार हिलांबिाच्या बाबतीत अपडेट  

आपला आधार डेर्ा द्वनयतकाद्वलक गणुवत्ता तपासणीच्या अधीन आह.े यआूयडीएआयच्या अशा गुणवत्ता तपासणी 

दरम्यान, एखाद्या सहाय्यक दस्तऐवजामध्य ेककां वा एखाद्या रद्वहवाशाच्या बायोमेरिक डेर्ामध्ये काही फरक 

आढळल्यास, त्याचा आधार तात्पुरत ेद्वनलांद्वबत केला जातो आद्वण आधारधारकास याची योग्य सूचना क्रदली जात.े जर 

आपला आधार द्वनलांद्वबत झाला तर आपण आधार ओर्ीपी / बायोमेरिक प्रमाणीकरणावर आधाररत कोणतीही सेवा 

द्वमळवू शकणार नाही. 

अशा पररहतर्िीि, आपण या चरणाांचे अनुसरण करण ेआवश्यक आि:े 

१. ‘आधार हनलांबन’ आहण त्यानांिरच्या कारवाईचे कारण जाणून घेण्यासाठी यआूयिीएआयच्या ईमेल / एसएमएस / 

पत्राचा सांदभग घया. 

२. बायोमेरिक सांबांहधि कारणामुळे हनलांबन असल्यास, कोणत्यािी आधार सेवा कें द्राला भेट द्या व आपले 

बायोमेरिक्स अद्ययावि करा. 

३. हनलांबन कागदपत्राांशी सांबांहधि कारणामुळे असल्यास, योग्य व्यासांग केल्यावर अद्ययावि करण्यासाठी सांबांहधि 

आधार क्षेत्रीय कायागलयाशी सांपकग  साधा / भेट द्या. 

 

३.८ अद्यतन स्थिती तपासा 
आपल्या आधार अद्यतनणाच्या द्ववनांतीची द्वस्र्ती जाणनू घेण्यासाठी आपण अद्यतन पावती द्वस्लपवर नमूद केललेा १४ 

अांकी अद्यतन द्ववनांती िमाांक (यआूरएन) आद्वण तारीख आद्वण वेळ मुद्राांक वापरू शकता:  

 आधार हले्पलाइन - 1947  

 uidai.gov.in  

 एमएधार अॅॅप 



एसएसयूपी मागे ऑनलाइन अ ॅडे्रस अपिेट हवनांिी यशतवीपणे सबहमट केल्यावर आपणास 0000/00XXX/XXXXX 

तवरूपािील एक यआूरएन (अद्यिन हवनांिी िमाांक) िाप्त िोईल. ि ेतिीनवर दशगहवले जाि ेआहण आपल्या नोंदणीकृि 

मोबाइल नांबरवर एसएमएसद्वारे देखील पाठहवल ेजािे. आपल्या आधार अद्यिनाची हतर्िी िॅक करण्यासाठी िा 

यूआरएन आहण आपला आधार नांबर वापराः 

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

 

आपल्या अद्यिन हवनांिीची हतर्िी िपासण्यासाठी तकॅन कराः https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar 

 

आपल्या ऑनलाइन अ ॅडे्रस अपिेट हवनांिीची हतर्िी िपासण्यासाठी तकॅन करा: 

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

 

३.९ आधाि अद्यतनासाठी लक्षात ठेवण्याचे िुदे्द 

१. केवळ आधारधारक त्याच्या / हिच्या आधार अद्ययावि करण्यासाठी हवनांिी करू शकिो. आधारधारकाच्या विीने 

(5 वषाणखालील मलुाांना वगळता) अद्ययावि हवनांिी कोणीिी ठेवू शकि नािी. 

२. आधार अद्ययावि हवनांिीस आधारधारकाद्वारे िमाणीकरण आवश्यक आि.े ि ेिमाणीकरण एकिर आधार कें द्रावर 

बायोमेरिक िमाणीकरण ककां वा ऑनलाइन अ ॅडे्रस अद्यिनासाठी ओटीपी िमाणीकरण म्िणनू केले जाि.े 5 विांपेक्षा 

कमी वयाच्या मुलाांसाठी, ि ेिमाणीकरण आई विील / पालकाांकिून केले जाि ेज्याांचा आधार मुलाच्या नोंदणीच्या 

वेळी मुलाशी जोिला गलेा िोिा 

३. जर आपण आपली अद्यिन हतलप गमावली ककां वा आपला अद्ययावि हवनांिी िमाांक नसेल िर हवभाग 

 २.५.१ मध्ये वणगन केल्यानुसार ईआयिी पनुिागप्त करण्यासाठी िदियेचे अनुसरण करा.  

४. जर आपली अद्ययावि हवनांिी नाकारली गलेी िर आपण 1947 वर कॉल करून नकारण्याचे कारण हमळवू शकिा 

आहण आपण दसुरी अद्यिन हवनांिी करण्यापूवी सुधारात्मक उपाययोजना करू शकिा. 

५. जर आपला आधार ‘अवैध’ दशगहवि असले िर पुढील मागगदशगन हमळहवण्यासाठी 1947 वर कॉल करा. 

६. जर िुमच्या आधार पत्राि फक्त ‘जन्म विग’ छापलेल ेअसले िर अद्यिहनि करू नका. आपला आधार सांपूणग 

जन्मिारीख दशगहवण्यासाठी uidai.gov.in वरून फक्त आपले नवीनिम आधार ककां वा आधार पुनर्प्िंट ऑिगर करा. 

 

 

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


४ आधार ि ांदणी / अद्ययावत कररता डॉकु्यमेंट्सची वैध यादी 

आपण पििाळणीसाठी वैध आधारभूि कागदजत्र िदान करुन आधारसाठी नावनोंदणी करू शकिा ककां वा आपल्या 

आधाराि लोकसांख्याशास्त्र िपशील अद्ययावि करू शकिा. परुावा ओळख (पीओआय) / पत्त्याचा पुरावा (पीओए) / 

जनम तारखेचा पुरावा (डीओबी) / ररलेशनद्वशपचा परुावा (पीओआर) आमच्या वेबसाइर् uidai.gov.in, mAadar 

अॅॅप वर उपलब्ध आह ेआद्वण अॅॅनेक्स-I मध्य ेदेखील प्रदान केला आह े(हवभाग १३.1)  

यासाठी वैध समर्णन दस्तऐवज अद्वनवायण आह:े 

 आधार नोंदणी 

 नाव अद्यिन 

 पत्ता अद्यिन 

 जन्म िारीख अद्यिन 

आपल्या आधारमधील इिर कोणत्यािी िेमोग्रादफक ककां वा बायोमेरिक िपशीलाांच्या अद्यिनासाठी आपण आपल्या 

आधारसि र्ेट आधार कें द्रास भेट देऊ शकिा. ि ेदेखील लक्षाि घया की एनआरआय नोंदणीसाठी भारिीय पासपोटग 

अहनवायग पीओआय आि.े अहनवासी भारिीय पीओए म्िणनू इिर कोणिेिी कागदपत्र (वैध कागदपत्राांच्या 

यादीनुसार) दणे्यास हनविू शकिाि. 

तवीकायग कागदपत्राांच्या यादीचा सांदभग घणे्यासाठी तकॅन करा - 

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

 

 

४.१.१.१ ओळखीचा पुरावा (पीओआय)  

आधार नोंदणी ककां वा नाव सुधारणा, वैध कागदपत्राांच्या यादीनुसार आपल्याला छायाहचत्राांसि दकमान एक पीओआय दतिऐवज 

िदान करण्याची आवश्यकिा आि.े 

४.१.१.२ पत्त्याचा परुावा (पीओए) 

आधार कें द्रावर ककां वा एसएसयूपीद्वारे ऑनलाईन पत्ता अद्यिहनि करण्यासाठी िुम्िाला आपल्या नावावर पीओए 

कागदपत्र िदान करावे लागले. आपण पत्ता वैधिा पत्र सेवा दखेील वापरू शकिा (सांदभग हवभाग. 3.२.२) 

 

४.१.१.3 जन्म िारीख (िीओबी) 

िुमच्या आधारमध्य ेजन्मिारीख अद्ययावि करण्यासाठी िुम्िाला यूआयिीएआयन ेमान्य केलले्या वैध कागदपत्राांच्या 

यादीनुसार िीओबी कागदपत्र िुमच्या नावावर द्यावे लागले. 

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


 

४.१.१.४ नात्याचा पुरावा (पीओआर) 

 ‘कुरु्ांबप्रमुख’ आधाररत नोंदणी ककां वा ‘बाल नोंदणी’ यासाठी तुम्हाला यूआयडीएआयन ेमानय केलेल्या पीओआर 

कागदपत्राांच्या यादीनुसार प्रूफ ऑफ ररलेशनद्वशप (पीओआर) कागदपत्र प्रदान करावे लागले. 

४.१.१. ५  आधार नोंदणी / अद्यिनासाठी िमाणपत्र 

आधारभूि कागदपत्राांच्या यादीनुसार, आपण आधार नोंदणी / अद्ययावि करण्यासाठी पीओआय / पीओए / िीओबी 

पुरावा / पीओआर म्िणून सक्षम िाहधकरणाद्वारे जारी केललेे िमाणपत्र वापरू शकिा. यूआयिीएआयने या 

िमाणपत्रासाठी िमाहणि नमनुा हनधागररि केला आि े(हवभाग १३. २, अनुबांध -२ पिा). आपल्याकिे पीओआय / 

पीओए / िीओबीसाठी तवीकारलेल्या कागदपत्राांच्या यादीमध्य ेइिर कोणिेिी कागदपत्र नसल्यास केवळ आपण अस े

िमाणपत्र वापरावे. 

 

आधार नोंदणी / अद्यिनासाठी िमाणपत्राचे मानक तवरूप पािण्यासाठी तकॅन करा: 

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

 

५ आधाि नो ोंदणी / अद्ययावत शुल्क / फी 

यूआयडीएआयनेसवििमहवाशाोंकडूनमनबोंधकाद्वािेआकािण्यासाठीजास्तीतजास्तिक्किमनमदिष्टकेलीआहे.एकाच 

िसांगी एकापेक्षा जाति फील्ि अद्यिहनि करण ेि ेएक अद्यिन मानल ेजािे. वेळ व पैशाची बचि करण्यासाठी िुम्िी 

कोणत्यािी आधार कें द्राला भेट देिाना आवश्यक असणारी सवग फील्ि अद्ययावि करुन घयावे अशी हशफारस केली 

जािे. 

शुल्काची इन्फोग्रादफक 

 

५.१ आधाि नो ोंदणी / अद्यतन फॉििसाठी कोणतेही शुल्क नाही 

बँका, टपाल कायागलय,े बीएसएनएल कें द्रे, सीएससी ककां वा राज्य सरकार कायागलय ेककां वा सामान्य सेवा कें द्रे कायागलये 

ककां वा यूआयिीएआय सांचाहलि आधार सेवा कें द्राांमध्ये कोणत्यािी हनबांधक-सांचाहलि आधार कें द्राला भेट दिेाना  

कृपया लक्षात घ्या की आधार नोंदणी / अद्यतन फॉमणसाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही.  

शुल्क केवळ आधार अद्ययावत ककां वा वर नमूद केल्यानुसार मुद्रणासाठीच आह.े आपण आपली भेर् ऑनलाईन बुक 

केल्यास आपण लाग ूअसलेल ेशलु्क ऑनलाइन भरण ेद्वनवडू शकता. 

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


बॉक्स सांदेशः uidai.gov.in वरून आपला आधार नोंदणी / अद्यिन फॉमग िाउनलोि करा. फॉमगसाठी कोणत्यािी 

एजांट / एजन्सीला कोणिेिी शलु्क देऊ नका. 

 

५.२ कें द्राकडूि आपल्याकडूि अहधक शुल्क आकारल्यास तिार कशी करावी  

जर कें द्रान ेआपल्याला वर नमूद केलले्या द्ववद्वहत सेवा शलु्कापेक्षा जास्त शलु्क आकारले असेल तर आपण खालील 

प्रकारे तिार दाखल करू शकता:  

 1947 वर कॉल करा आद्वण तिार नोंदवा  

 कें द्राच्या तपशीलासह आपल्या यूआरएनसह आद्वण सांपकण  तपद्वशलास मदत पाठवण्यासाठी ईमेल करा 

help@uidai.gov.in 

 येर्ून ऑनलाइन तिार नोंदवा: https://resident.uidai.gov.in/file-complaint 

 

६ आधाि मिळवणे 

 

६.१ आधार हिहमिती 

 आपण वर वणणन केल्यानुसार यूआयडीएआयने क्रदलले्या प्रक्रियेचे अनुसरण करून आधारसाठी नावनोंदणी केल्यानांतर 

आपला डेर्ा क्रकत्येक गुणवत्ता तपासणीच्या अधीन आह.े प्रक्रियेच्या यशस्वी समाप्तीनांतर आपला आधार वु्यत्पन्न केला 

जातो. त्यानांतरच्या प्रत्येक आधार अद्यतन द्ववनांतीसाठीही अशीच गणुवत्ता तपासणी प्रक्रिया अनुसरण केली जात.े 

जे्हा आपला आधार वु्यत्पन्न / अद्यतद्वनत केला जातो ते्हा आपणास आपल्या नोंदणीकृत मोबाइल िमाांकावर एक 

एसएमएस प्राप्त होतो. 

६. २ आधाि पत्र 

एकदा आधार ियार झाल्यावर ककां वा आपल्याद्वारे सादर केलेली अद्यिन हवनांिी पणूग झाल्यावर आपल ेआधार पत्र 

मुदद्रि केल ेजाईल आहण इांहिया पोतटच्या हनयहमि पोतटल सेवेद्वारे आपल्या नोंदणीकृि पत्त्यावर पाठहवल ेजाईल. 

जेहिा आपले आधार पत्र पाठवले जाि ेिेहिा आपल्याला आपल्या नोंदणीकृि मोबाइल िमाांकावर एक एसएमएस 

िाप्त िोईल. 

आपल्या आधार पत्राची िारीख पाठहवण्यासाठी आपण 1947 वर कॉल करू शकिा आहण आधार पत्राच्या 

हविरणासाठी आपल्या तर्ाहनक पोतट ऑदफसशी समन्वय साध ूशकिा. 

बॉक्स सांदेशः जर िुम्िाला पाठहवण्याच्या िारखेनांिर 15 ददवसाांच्या आि आधार पत्र न हमळाल्यास िसूिीस उशीर 

िोण्याचे कारण शोधण्यासाठी आपण आपल्या तर्ाहनक पोतट ऑदफसशी सांपकग  साधू शकिा. 

mailto:help@uidai.gov.in
https://resident.uidai.gov.in/file-complaint


 

६. ३ आधाि डाउनलोड किा 

आपण आपला आधार यआूयिीएआय वेबसाइट - https://eaadhaar.uidai.gov.in/#/ 

ककां वा mAadhaar अ ॅपवरून दखेील िाउनलोि करू शकिा.  

आपण आपला आधार याद्वारे िाउनलोि करू शकिा: 

ईआयिी (एनरोलमेंट आयिी) वापरणे: आपला आधार िाउनलोि करण्यासाठी आपला २८ digit अांकी नावनोंदणी 

िमाांक िसेच पूणग नाव आहण हपन कोि (नोंदणी दरम्यान ददललेा) वापरा. 

यूआयिी (आधार िमाांक) वापरणे: आपला आधार िाउनलोि करण्यासाठी आपला १२ अांकी आधार नांबर व पणूग नाव 

व हपन कोि वापरा. 

 

६.३.१  आधार व सांकेिशब्द िाउनलोि करण्यासाठी ओटीपी 

आधार िाउनलोि करण्यासाठीचा ओटीपी आपल्या आधार नोंदणीकृि मोबाइल नांबरवर िाप्त िोिो. या 

ओटीपीऐवजी ई-आधार िाउनलोि करण्यासाठी िुम्िी टी-ओटीपी (ककां वा वेळ-आधाररि ओटीपी) देखील वापरू 

शकिा. टी-ओटीपी एमएआधार अ ॅपद्वारे ियार केले जाऊ शकि.े <अधार अ ॅप वरून टी-ओटीपी सेवेचा हतिनशॉट 

जोिा> 

िाउनलोि केलेला आधार, ज्याला ई-आधार म्िणनू ओळखले जािे, िी आपल्या आधारची सांकेिशब्द सांरहक्षि 

इलेक्िॉहनक िि आि.े ि े.pdf दतिऐवज म्िणनू िाउनलोि केले आि.े आपल्या eAadhaar .pdf फाईलसाठी 

सांकेिशब्द कॅद्वपर्लमधील नावाची पद्वहली 4 अक्षरे आहण जन्म विग (YYYY) चे सांयोजन आि.े 

ईधार बद्दल अहधक वाचण्यासाठी तकॅन करा: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-

question/283-faqs/aadhaar-online-services/e-aadhaar.html 

 

 

६.३.२ आधारवर द्वडद्वजर्ल स्वाक्षरीचे प्रमाणीकरण  

आपले eAadar द्वडद्वजर्ली रूपात UIDAI िारे स्वाक्षरीकृत आह.े जर आपल्या eAadhaar वरील द्वडद्वजर्ल 

स्वाक्षरीने प्रश्नद्वचनह े‘?’ द्वचनह दशणद्ववले असले तर, कोणत्याही हतेूसाठी आपण डाउनलोड केलेल्या आधारवर 

द्वडद्वजर्ल स्वाक्षरी प्रमाद्वणत करावी लागेल.  

EAadar वर द्वडद्वजर्ल स्वाक्षरी कशी सत्याद्वपत करावी यासाठी ट्यूर्ोररयल पाहण्यासाठी स्कॅन करा: 

https://youtu.be/qKltutvyUnU 

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


 

६.३.३  िाउनलोि केलेला आधार कायदेशीरररत्या वैध आि े

िाउनलोि केलेला आधार कायदेशीरररत्या वैध कागदपत्र आि ेआहण आधार पत्रािमाणेच वापरला जाऊ शकिो. 

िाउनलोि केलेल्या आधारवर उपहतर्ि असललेा क्यूआर कोि तकॅन करून याची देखील िपासणी केली जाऊ शकिे. 

आधार वैधिेबाबि पररपत्रक पािण्यासाठी तकॅन करा: 

https://uidai.gov.in/images/uidai_om_on_e_aadhaar_validity.pdf 

६.४ एिआधाि िोबाईल अॅप 

आपण आधार - एम आधारच्या अहधकृि मोबाइल अ ॅपद्वारे आपल्या तमाटगफोनमध्य ेआपला आधार देखील ठेवू 

शकिा. ि ेअ ॅप आधार धारकाला 35 हून अहधक ऑनलाइन आधार सेवा िदान करि.े गगूल लले तटोअर व एपल 

तटोअर वरून िाउनलोि करण्यासाठी एमएधार उपलब्ध आि.े 

Android mAadhaar अ ॅप िाउनलोि करण्यासाठी तकॅन करा:  

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

आयओएस एमएधार अ ॅप िाउनलोि करण्यासाठी तकॅन करा: 

https://apps.apple.com/in/app/maadhaar/id1435469474 

 

६.५ आधार पुिमुिद्रण  

यूआयिीएआय ज्या रहिवाशाांना आधार पत्र नािी ककां वा त्याांचा आधार िरवला आि ेककां वा त्याांची दसुरी िि मुदद्रि 

करायची आि ेआहण त्याांच्या पत्त्यावर हविररि करायची आि ेत्याांच्यासाठी ऑिगर आधार रीलिांट सेवा उपलब्ध 

करते.ही देय सेवा आह.े नाममात्र फीसाठी रू. ५०, आपण uidai.gov.in ककां वा mAhahaar अॅॅप वरून आपल्या 

आधाराचे पुनमुणद्रण ऑडणर करू शकता.   

 
 पुनहा मुक्रद्रत केलेला आधार इांद्वडया पोस्र्च्या स्पीड पोस्र् सेवेिारे पाठद्ववला जातो आद्वण द्ववनांती केल्याच्या 15 

क्रदवसाांच्या आत आपल्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठद्ववला जातो. ही सेवा वापरण्यासाठी नोंदणीकृत मोबाइल नांबर 

अद्वनवायण नाही. आपण या अद्वभज्ञापकाांचा पुनमुणद्रण ऑडणर करण्यासाठी वापरू शकता: 

 आधार िमाांक (12 अांक)  

 ्हच्युणअल आयडी (16-अांकी ्हीआयडी एक र्ोकन अद्वभज्ञापक आह ेजो आधार नांबरच्या जागी वापरला 

जाऊ शकतो)  

 ईआयडी (२८ digit अांकी नावनोंदणी आयडी) 

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


आपण िेद्वडर् / डेद्वबर् काडण, नेर् बँककां ग ककां वा यूपीआय वापरुन आपल्या आधार पुनर्प्प्रांर्साठी पमेेंर् करू शकता. 

एसआरएन (सेवा द्ववनांती िमाांक), द्ववनांतीची द्वस्र्ती आद्वण स्पीड पोस्र्चा मागोवा घेण्यासाठी एडब्ल्यूबी (एअरवे 

द्वबल नांबर) साठी आपल्या नोंदणीकृत / क्रदलेल्या मोबाइल नांबरवर एसएमएस सूचना पाठद्ववल्या जातात.  

आधार पुनर्प्प्रांर्बद्दल अद्वधक वाचण्यासाठी स्कॅन करा: https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-

any-question/924-faqs/aadhaar-online-services/order-aadhaar-html  

ट्यूर्ोररयल द्व्हद्वडओ पाहण्यासाठी स्कॅन करा: https://youtu.be/TCyvnWXDDAQ 

 

७ आधाि सत्यापन 

 

७.१ क णतािी आधार िमाांक uidai.gov.in वरूि ऑिलाईि पडताळणी करता येईल. 

आपण सादर केलले्या कोणत्याही आधार नांबरची सत्यता तपासण्यासाठी आपण या सेवेचा वापर करू शकता. प्रद्ववष्ट 

केलेल्या आधार िमाांकासाठी तुम्हाला आधारधारकाची पुढील माद्वहती द्वमळतेः 

 आधार िमाांक अद्वस्तत्त्वात असल्यास  

 वय बँड  

 नलांग  

 राहण्याची राज्य  

 मोबाइल नांबर (मुखवर्ा घातलले्या फॉमणमध्य ेकेवळ शेवर्चे 4 अांक दशणद्ववलले ेआहते) 

हनकालाचा तिीनशॉट जोिा 

 

अद्वधक जाणून घणे्यासाठी क्यूआर कोड स्कॅन करा: सांदभण द्व्हद्वडओमध्य ेदवुा जोडा 

 

याव्यहिररक्त, सेवा िदािा खालील सेवा वापरुन एखाद्या व्यक्तीने सादर केललेा आधार सत्याहपि देखील करू शकिो: 

1. ऑनलाइन वरून: https://resident.uidai.gov.in/verify 

 

२. एमएआधार अ ॅपवरून 

३. आधार क्यूआर कोि तकॅनर अॅप ककां वा एमएआधार अ ॅपचा वापर करुन सादर केललेा आधार क्यूआर कोि तकॅन 

करा. 

https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/924-faqs/aadhaar-online-services/order-aadhaar-html
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/924-faqs/aadhaar-online-services/order-aadhaar-html
https://youtu.be/TCyvnWXDDAQ
https://resident.uidai.gov.in/verify


 

७.२ आधारवर सुरहक्षत कू्यआर क ड  

आधार पत्र आद्वण eAaadhaar वर एक द्वडद्वजर्ल स्वाक्षरी केलेला सुरद्वक्षत QR कोड आह ेज्यात छायाद्वचत्राांसह 

आधार धारकाचे डेमोग्राक्रफक तपशील आहते. हा क्यूआर कोड आधारधारकाची ओळख सत्याद्वपत करण्यासाठी 

वापरला जाऊ शकतो.  

सेवा प्रदात्याने सादर केलले्या आधारवरील द्वसक्युअर क्यूआर कोड स्कॅन करण्यासाठी आधार क्यूआर कोड स्कॅनर अॅप 

(एमएआधारमध्य ेदेखील उपलब्ध) वापरण्याची आवश्यकता आह.े  

 

द्वसक्युअर क्यूआर कोडवरील ट्यूर्ोररयल पाहण्यासाठी स्कॅन करा: https://youtu.be/kMgUpc63dFs  

 

द्वसक्यूर क्यूआर कोडबद्दल अद्वधक वाचण्यासाठी स्कॅन करा: https://www.uidai.gov.in/contact-

support/have-any-question/306-faqs/ahaha--lineline-services/secure-qr-code-reader-beta 

.html 

 

८. आधाि ऑनलाईन सेवा 

 

यूआयडीएआय आधार सांबांद्वधत वेबसाइर् uidai.gov.in आद्वण mAaadhaar अॅॅपवर आधारशी सांबांद्वधत अनेक 

ऑनलाइन सेवा प्रदान करते. आपल्या आधार डेर्ाचे अद्वधक चाांगल ेदशृ्यमानता आद्वण द्वनयांत्रण द्वमळद्ववण्यासाठी 

आपण या सेवा वापरू शकता. 

 

८.१ आधार ऑिलाईि सेवा (ज्यास ि ांदणीकृत म बाइल िांबरची आवश्यकता िािी)  

 एनरोलमेंर् सेंर्र शोधा: वेगवेगळे सचण परॅामीर्सण वापरुन जवळपासच्या सवण आधार कें द्राचा तपशील 

तुम्हाला द्वमळू शकेल. 

 अपॉईंटमेंट बुक करा: आपण आधार नोंदणीसाठी अपॉईंटमेंट बुक करू शकिा ,तविःसाठी ककां वा कुटुांबािील 

सदतया ककां वा हमत्रासाठी कोणत्यािी सोयीतकर आधार कें द्रावर अद्ययावि करू शकिा. 

 आधार हतर्िी िपासा: आपण सांपूणग नाव आहण हपन कोि िपशीलाांसि 14-अांकी एनरोलमेंट आयिी / 

यूआरएन आहण 14-अांकी टाइम तटॅम्प िहवष्ट करुन आपल्या आधार नोंदणी / अद्ययावि हवनांिीची हतर्िी 

िपासू शकिा. 

https://youtu.be/kMgUpc63dFs
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/306-faqs/ahaha--lineline-services/secure-qr-code-reader-beta%20.html
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/306-faqs/ahaha--lineline-services/secure-qr-code-reader-beta%20.html
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/306-faqs/ahaha--lineline-services/secure-qr-code-reader-beta%20.html


 आधार पुनमुगद्रण ऑिगरः आपण आपला आधार ककां वा कुटुांबािील सदतयाच्या आधारच्या पुनमुगद्रणाची 

मागणी करू शकिा. िी देय सेवा आि.े अहधक िपशील से. ६.४ वरील. 

 पुनमुगद्रण हतर्िी िपासा: आपण एसआरएन (सेवा हवनांिी िमाांक) आहण आधार िमाांक िहवष्ट करून 

आपल्या आधार पुनमुगद्रण हवनांिीची हतर्िी िपासू शकिा. 

 

 

८.२  आधार ऑिलाइि सेवा (यासाठी ि ांदणीकृत म बाइल िांबर आवश्यक आिे)  

काही आधार ऑनलाइन सेवाांसाठी ओर्ीपी प्रमाणीकरण आवश्यक आह ेआद्वण म्हणूनच त्याांचा वापर करण्यासाठी 

नोंदणीकृत मोबाइल नांबर अद्वनवायण आह.े या ओर्ीपीऐवजी ई-आधार डाउनलोड करण्यासाठी तुम्ही र्ी-ओर्ीपी 

(ककां वा वेळ-आधाररत ओर्ीपी) देखील वापरू शकता. र्ी-ओर्ीपी एमआधार अॅॅपिारे तयार केले जाऊ शकत.े  

 आधार डाउनलोड करा: आपण कधीही आपला आधार डाउनलोड करू आद्वण वापरू शकता. ही एक 

द्ववनामूल्य सेवा आह ेआद्वण त्यासाठी आवश्यक ओर्ीपी प्रमाणीकरण आवश्यक आह.े 

 

बॉक्स सांदेशः आपण कॅलेंिर विागि आपला आधार जातिीि जाति 20 वेळा िाउनलोि करू शकिा. 

 

गमावले / हवसरलेला यूआयिी / ईआयिी पुनिागप्त करा: िी सेवा वापरुन, आपण आपला गमावलेला नोंदणी आयिी 

ककां वा आधार िमाांक (यूआयिी) पुनिागप्त करू शकिा. या सेवेसाठी अहनवायग ओटीपी िमाणीकरण आवश्यक आि.े 

 

अ ॅडे्रस ऑनलाईन अद्यिहनि करा: आपल्याकिे आपला आधार नोंदणीकृि मोबाइल नांबर असल्यास आपण आधारचे 

एसएसयूपी (सेल्फ-सर्हिगस अपिेट पोटगल) वापरून ऑनलाइन अ ॅडे्रस अपिेट हवनांिी करु शकिा. या सेवेसाठी 

अहनवायग ओटीपी िमाणीकरण आवश्यक आि.े 

 

िमाणीकरण पत्रासाठी हवनांिी: िी सेवा आपल्याला आपल्या आधारमधील पत्ता सत्याहपिकत्यागच्या पत्त्यावर 

अद्यिहनि करण्याचा एक पयागय देि े(दसुरा आधारधारक जो पत्ता मागणार् यास दणे्यास ियार आि)े. कृपया या 

सेवेच्या अहधक िपशीलाांसाठी हवभाग ३.२.२ पिा. 

आधार बँक जोिण्याची हतर्िीः आपण िी सेवा वापरुन एनपीसीआय मॅपरमध्ये आपला आधार आहण बँक खाि े

जोिण्याची हतर्िी िपासू शकिा. या सेवेसाठी अहनवायग ओटीपी िमाणीकरण आवश्यक आि.े 

 



बॉक्स सांदेशः आपण एनपीसीआय मॅपरवर मॅलि केलले्या केवळ एका खात्याि कोणिीिी आधार-आधाररि िेहिट्स 

िाप्त कराल. 

 

८.३ वारांवार हवचारले जाणारे प्रश्न  

रद्वहवाशाांना आधार प्रक्रिया, सेवा आद्वण उत्पादन ेसमजून घेण्यासाठी मदत करण्यासाठी यूआयडीएआयकडे वेबसाइर् 

आद्वण एमआधार अॅपॅवर द्ववस्तृत सामानय प्रश्न द्ववभाग आह.े  

सामानय प्रश्न वाचण्यासाठी स्कॅन करा: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/277-

faqs.html 

 

९ आपल्या आधार डेटाची ग पिीयता आहण सुरहक्षतता  

आधार डेर्ाच्या द्वडझाइनमध्य ेआपल्या डेर्ाची सुरक्षा अांतभूणत आह.े खाली सूचीबद्ध केलले्या इतर वैद्वशष्टट्याांसह 

एखाद्या व्यक्तीबद्दल काहीच प्रकर् होत नसलेल्या याददृ्वच्छक सांख्येपासून, यआूयडीएआय रद्वहवासीचे द्वहत आद्वण हतेू 

त्याच्या कें द्रस्र्ानी ठेवते. 

९. १ यूआयडीएआय गोपनीयता आमण िामहतीचे सोंिक्षण 

मयागददि माहििी गोळा करणे: यूआयिीएआय द्वारे गोळा केललेा िेटा आधार िमाांक जारी करणे आहण आधार नांबर 

धारकाची ओळख पटहवण्याच्या उदे्दश्यापयंि मयागददि आि.े ओळख, नाव, जन्मिारीख, ललांग आहण पत्ता आहण 

छायाहचत्र, दिा बोटाांचे लिांट आहण आयरीस तकॅन याांचा समावेश असलेल्या बायोमेरिक िेटा - ओळख तर्ाहपि 

करण्यासाठी केवळ मूलभूि िेटा ितिगि केला जािो. आईविील / पालकाांचे नाव मलुाांसाठी आवश्यक आि ेपरांि ु

इिराांसाठी नािी. मोबाइल नांबर आहण ईमले आयिी पयागयी आििे. 

कोणिीिी िोफाइललांग आहण मागोवा घेणारी माहििी सांकहलि केली नािीः यूआयिीएआय धोरणानुसार सांवेदनशील 

वैयहक्तक माहििी जसे की धमग, जािी, समुदाय, वगग, वाांहशक, उत्पन्न आहण आरोग्य हतर्िी एकहत्रि करण्यास 

िहिबांहधि करिे. यूआयिी िणालीद्वारे व्यक्तींचे िोफाइललांग शक्य नािी कारण गोळा केललेा िेटा ओळख आहण 

ओळख पषु्टीकरणासाठी आवश्यक असलले्या मयागददि आि.े 

 

िेटा एहन्िलशनसि िमाहणि मशीन्स: यआूयिीएआय द्वारा िदान केलले्या सॉफ्टवेअरसि आधार नोंदणी / अद्यिहनि 

केवळ िमाहणि हिहिाइस वापरिे. वाििुकीि कोणत्यािी िकारची गळिी रोखण्यासाठी िेटा सांकहलि िोिाच िेटा 

कूटबि केला जािो. 

 

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


माहििी जािीर करण े- िोय ककां वा नािी िहिसाद: यआूयिीएआय आधार िेटाबेसमध्ये वैयहक्तक माहििी उघि करीि 

नािी. आपण पििाळणीच्या उदे्दशासाठी आपला आधार वापरल्यास, यआूयिीएआय किून हमळालेला एकमेव 

िहिसाद हवनांिीस 'िोय' ककां वा 'नािी' असले. 

 

यूआयिीएआयच्या माहििीची इिर िेटाबेसशी सांिेिण आहण जोिणी: आधार िेटाबेसचा इिर कोणत्यािी िेटाबेसशी 

ककां वा इिर िेटाबेसमध्ये असलेल्या माहििीशी सांबांध नािी. सेवा हमळहवण्याच्या टललयावर एखाद्या व्यक्तीची ओळख 

सत्याहपि करणे आहण िेदेखील आधारधारकाच्या सांमिीने करणे िा त्यामागील ििे ूआि.े 

 

९. २ सीआयडीआि िधील डेटा सुिक्षा 

सवग आधारधारकाांचा िेटा यआूयिीएआयच्या सेंिल आयिेंरटटीज िेटा ररपॉहझटरी (सीआयिीआर) मध्य ेहनधोक 

 आहण सुरहक्षि आि.े आवश्यक सुरक्षा मांजूरी असलले्या हनविलेल्या व्यक्तींकिून इलेक्िॉहनक आहण शाररररक 

सीआयिीआर सांरहक्षि केला जािो. अत्यांि सुरहक्षि िेटा हिजोरीि उपलब्ध सवोत्तम एनदिलशन िांत्रज्ञानासि िेटा 

सुरहक्षि केला आि.े सवग िवेश िपशील योग्यररत्या लॉग केललेे आििे.  

 

यूआयिीएआय किे किक सुरक्षा आहण सांग्रहिि िोटोकॉल आििे. सुरहक्षििचे्या उल्लांघनासाठी दांि कठोर असिो 

आहण ओळख माहििी जािीर करण्यासाठी दांि समाहवष्ट करिो. सीआयिीआरमध्य ेकोणत्यािी अनहधकृि िवेशासि, 

िकॅकां ग ककां वा सीआयिीआरमधील िेटासि कोणत्यािी छेिछािीसि, आधार कायदा, २०१६. नसुार कठोर दांिात्मक 

पररणाम देखील भोगावे लागिाि. 

९. ३ आपण आपली आधार माहििी अजूनिी पुढे सांरहक्षि कशी करू शकिा  

या सुरक्षा पििींव्यहिररक्त, यआूयिीएआय कािी अहधक ऑनलाइन सेवा देखील िदान करिे ज्या आपल्याला आपला 

आधार िपशील खाजगी ठेवण्याि आहण आपल्या िेटामध्ये सुरहक्षििेचा आणखी एक तिर जोिण्यास मदि करिाि. 

ि ेआििेः 

आधार अद्यिन इहििास: आपण या सेवेचा वापर आपल्या आधारमध्ये केलले्या सवग अद्यिनाांचा कालिमानुसार 

इहििास हमळहवण्यासाठी करू शकिा. या सेवेचा ओटीपी आपल्या नोंदणीकृि मोबाइल नांबरवर पाठहवला जाईल. 

ट्यूटोररयल पािण्यासाठी तकॅन करा: https://youtu.be/gLp33gyQWj0 

 

• आधार सत्याहपि करा: िी सेवा कोणीिी सादर केललेा आधार सत्याहपि करण्यासाठी वापरू शकि.े 

ट्यूटोररयल पािण्यासाठी तकॅनः https://youtu.be/2FOuvHUq3dc 

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


 

ईमेल / मोबाइल नांबर सत्याहपि करा: आपण या सेवेचा उपयोग आपल्या आधारवर त्याांचा ईमेल ककां वा मोबाइल 

नांबर सत्याहपि करण्यासाठी करू शकिा. या सेवेचा ओटीपी आपल्या नोंदणीकृि मोबाइल नांबरवर पाठहवला जाईल. 

आधारवर आपला ईमेल / मोबाइल नांबर िपासण्यासाठी तकॅन करा: https://resident.uidai.gov.in/verify-

email-mobile 

 

• हिच्युगअल आयिी (हिीआयिी) जनरेटर: जर िुम्िी आधार आधाररि िमाणीकरण सेवा वापरिाना आपला आधार 

नांबर सामाहयक करू इहच्छि नसाल िर आपण हिच्युगअल आयिी ककां वा हिीआयिी वापरू शकिा - आपल्या 

आधारासाठी 16-अांकी टोकन. आपण आपली हिीआयिी uidai.gov.in,एमआधार अ ॅप ककां वा आधार एसएमएस 

सेवेद्वारे ियार करू शकिा. 

 

्हीआयडीबद्दल अद्वधक जाणून घेण्यासाठी स्कॅनः https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-

question/284-faqs/aadhaar-online-services/virtual-id-vid.html  

आधार एसएमएस सेवेबद्दल अद्वधक जाणून घणे्यासाठी स्कॅनः https://uidai.gov.in/contact-support/have-

any-question/1014-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-sms-service.html  

आधार प्रमाणीकरण इद्वतहास: ही सेवा वापरुन, आपण मागील ६ मद्वहनयाांत आपल्यािारे केलले्या प्रमाणीकरणाचा 

तपशील द्वमळवू शकता. या सेवेचा ओर्ीपी आपल्या नोंदणीकृत मोबाइल नांबरवर पाठद्ववला जाईल.  

आधार ऑर्  इद्वतहासाबद्दल अद्वधक जाणून घणे्यासाठी स्कॅन करा: https://uidai.gov.in/contact-

support/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-authentication-

history.html 

 • बायोमेरिक लॉक / अनलॉक: ही सेवा आपल्याला आपले बायोमेरिक आधारमध्य ेलॉक करण्यास आद्वण तात्पुरत े

अनलॉक करण्यास सक्षम करते. या सेवेचा ओर्ीपी आपल्या नोंदणीकृत मोबाइल नांबरवर पाठद्ववला जाईल.  

बायोमेरिक लॉक / अनलॉक सेवेबद्दल अद्वधक जाणून घणे्यासाठी स्कॅन करा: https://uidai.gov.in/contact-

support/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lock-unlock.html  

आधार लॉक / अनलॉक: आपण आपला आधार वापरू इद्वच्छत नसल्यास आपण आपला आधार नांबर लॉक करू 

शकता. अस ेकेल्याने आपण बायोमेरिक, डेमोग्राक्रफक आद्वण ओर्ीपी आधाररत प्रमाणीकरणासाठी आधार, ्हीआयडी 

आद्वण एएनसीएस र्ोकन वापरुन कोणतेही प्रमाणीकरण करण्यास सक्षम असणार नाही. आधार केवळ ्हीआयडी 

https://resident.uidai.gov.in/verify-email-mobile
https://resident.uidai.gov.in/verify-email-mobile
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-authentication-history.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-authentication-history.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-authentication-history.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lock-unlock.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lock-unlock.html


(्हच्युणअल आयडी) वापरून अनलॉक केला जाऊ शकतो. या सेवेचा ओर्ीपी आपल्या नोंदणीकृत मोबाइल नांबरवर 

पाठद्ववला जाईल.  

आधार लॉक / अनलॉक सेवेबद्दल अद्वधक जाणनू घेण्यासाठी स्कॅन करा: https://uidai.gov.in/contact-

support/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-lock-unlock.html  

ऑफलाइन ईकेवायसी सेवा: या सेवेचा वापर करून, तुम्ही केवायसी उदे्दशाने वापरु शकतील अस ेआपल ेद्वडद्वजर्ली 

स्वाक्षरी केलले ेआधार तपशील तयार करु शकता.  

आधार पेपरलेस ऑफलाइन ईकेवायसी बद्दल अद्वधक जाणून घणे्यासाठी स्कॅन करा: 

https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/307-faqs/aadhaar-online-

services/aadhaar-paperless-offline-e-kyc.  

 

१०  तिार हाताळणी 

 

यूआयडीएआयने आपल्या नचांता व्यक्त करण्यासाठी ककां वा आधारशी सांबांद्वधत अद्वभप्राय सामाद्वयक करण्यासाठी 

द्ववद्ववध र्च पॉईंट्स तयार केल ेआहते. अस ेसवण प्लॅर्फॉमण सहज उपलब्ध असतात आद्वण युआयडीएआयच्या समर्पणत 

मदत कें द्राांच्या कायणसांघािारे मदतीसाठी आपल्याला पोहोचण्यास सक्षम करतात. आपण यआूयडीएआयशी सांपकण  

साधू शकता अशा प्लॅर्फॉमण आहतेः 

 

१०. १ आधाि सोंपकि  कें द्र - हेल्पलाईन १९४७ 

टोल फ्री िले्पलाईनवर त्याांच्या लँिलाईनवर ककां वा मोबाईल फोनवरून १९४७ वर सांपकग  साध ूशकिा आहण 

तवयांचहलि आयहिीआरएस मोिद्वारे मदि घेऊ शकिा ककां वा आधार केअर कायगकाररणीशी बोलू शकिा. आधार सांपकग  

कें द्र लिांदी, िेलगू, िाहमळ, कन्नि, मल्याळम, पांजाबी, मराठी, गुजरािी, बाांगला, ओहिया, आसामी आहण इांग्रजी या 

१२ भािाांमध्य ेसिाय्य करिे. 

आपण जवळील आधार कें द्राचा िपशील, आपल्या आधार सेवा हवनांिीची हतर्िी िपासू शकिा, अद्ययावि 

नाकारल्यास योग्य िदियेस मदि हमळवू शकिा, आपली िरवलेली नावनोंदणी आयिी हमळवू शकिा, ििार नोंदवू 

शकिा ककां वा आधार कॉलवरून कोणत्यािी आधार सेवेची माहििी हमळवू शकिा. 

https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-lock-unlock.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-lock-unlock.html


 

१०.२ ईमेल द्वारे मदत  

आपण आपल ेके्वरी / प्रद्वतक्रिया / सूचना ककां वा तिारी आधार ईमेलकडे मदत ईमेलिारे ईमले करू शकता 

help@.uidai.gov.in. ह ेसांपकण  कें द्र व्यावसाद्वयकाांच्या समर्पणत र्ीमिारे हाताळले जात.े द्वतकीर् प्रणाली आपल्या 

केसचा आयडी तयार करण्यास सक्षम करत,े जी आपल्या ईमलेच्या प्रद्वतसादाने आपल्यासह सामाद्वयक केली जाते. 

आपण हा केस आयडी उद्धृत करून आपल्या केसची द्वस्र्ती देखील जाणून घऊे शकता. 

 

१०.३ आधार वेबसाइट  

आधारशी सांबांद्वधत माद्वहती, आधार ऑनलाइन सेवा, यूआयडीएआयच्या सवण कागदपत्राांचे भाांडार आद्वण इतर उपयकु्त 

स्त्रोताांसाठी आधार वेबसाइर् ह ेएक स्र्ॉप डेद्वस्र्नेशन आह.े आपण यआूयडीएआय वेबसाइर् www.uidai.gov.in वर 

आपल्या मोबाइल फोनवरून, डेस्कर्ॉपवरून ककां वा लपॅर्ॉपवरून भारतातनू कोठूनही प्रवेश करू शकता. 

माद्वहती खालील प्रमुखाांच्या खाली द्ववभागली गलेी आह:े 

 

 • माझा आधार द्ववभागः नावनोंदणी / अद्ययावत प्रक्रिया, आधार कें द्राांची जागा, पूवीच्या भेर्ीची बुककां ग, ई-आधार 

डाउनलोड करणे, नावनोंदणी / अद्ययावत झाल्यानांतर आधार द्वस्र्ती तपासणे, गमावलेला ईआयडी / यूआयडी परत 

द्वमळवणे, आधार पुनमुणद्रण ऑडणर इ.  

 

 यूआयडीएआय बद्दल: िा हवभाग यआूयिीएआय हहिजन आहण ध्येय, सांघटनात्मक सांरचना, अहधकाराची 

रचना िसेच कायदेशीर चौकट, हनयम, हनयम, अहधसूचना आहण यआूयिीएआयच्या कायग सांधी याांच्या 

सांदभागि आधार हवियी हवतिृि माहििी िदान करिो https://uidai.gov.in/about-uidai.html 

 इकोद्वसस्र्म द्ववभागः प्रमाणीकरण साधन,े बायोमेरिक उपकरण,े प्रमाणीकरण दस्तऐवज, क्यूआर कोड रीडर 

आद्वण पपेरलेस ई-केवायसी सांबांधी माद्वहती https://uidai.gov.in/ecosystem.html येर् ेया द्ववभागात 

उपलब्ध आह.े 

 सांपकण  आद्वण सहाय्य द्ववभाग: आपण यआूयडीएआय द्वनदेद्वशका आद्वण सांबांद्वधत प्रादेद्वशक कायाणलय आद्वण 

यूआयडीएआय वेबसाइर्वर देखरेखीच्या द्वनराकरण यांत्रणचे्या तिारी द्ववभागास 

https://uidai.gov.in/contact-support.html वरून सांपकण  साधू शकता.  

 

आपण वेबसाइर्वर उपलब्ध असलले्या द्ववद्ववध सेवाांचा वापर करू शकता. यआूयडीएआय कायणसांघाची सांपकण  

माद्वहती देखील आपण द्वमळवू शकता. वेबसाइर्वर नेहमी द्ववचारल ेजाणारे प्रश्न (एफएक्यू) साठी एक समर्पणत 

द्ववभाग देखील आह ेजो सवण आधार प्रक्रिया आद्वण सेवा सांबांद्वधत प्रश्नाांची तपशीलवार उत्तरे दतेो. 

https://uidai.gov.in/about-uidai.html


 

बॉक्स सांदेशः कोणत्यािी ििारीसाठी आपण यरे्ून ऑनलाईन ििार दाखल करू शकिाः 

https://resident.uidai.gov.in/file-complaint आहण आपल्या ििारीची हतर्िी मागोवा येर्ून: 

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

 

१०.४ आधाि चॅटबॉट 

आपल्यासाठी नवीन टच पॉईंट जोिि यआूयिीएआयने आधार वेबसाइटवर चॅटबॉट सेवा सुरू केली आि.े आपण 

गलपा मारून आपल्यास आधारशी सांबांहधि िश् हवचारू शकिा. आपल्याला फक्त uidai.gov.in ला भेट देण े

आवश्यक आि ेआहण पृष्ठाच्या उजव्या कोपर् यािील ‘आधार हवचारा’ हचन्िावर हक्लक करा. ‘हवचारा आधार’ चॅटबॉट 

आपल्या िश्ाांना त्वररि अचूक िहिसाद देिो. आमच्या चॅटबॉटसाठी आपण अहभिाय देखील सोिू शकिा आहण िी 

सेवा सुधारण्यासाठी आपल्या सूचना समाहवष्ट करण्याि आम्िाला आनांद िोईल. 

 

१०.५ स शल मीहडया  

आजच्या जगात सोशल मीद्वडया जलद सांप्रेषणाच्या सवाणत पसांतीच्या आद्वण प्रवेश करण्यायोग्य पद्धतीमध्य ेरुपाांतर 

करीत आह.े आधार सोशल मीद्वडयाचा प्रभाव आद्वण त्याचा वापर समजतो आद्वण आधार धारकाांना मल्र्ी-प्लॅर्फॉमण 

पोहोच प्रदान करतो. 

 

 

१०.५. १ अहधकृत स शल मीहडया प्र फाइलः 

 आपण खालील सोशल मीद्वडया प्लॅर्फॉमणवर र्ीम यआूयडीएआय पयांत पोहोचू शकता: 

 

१०.५. १. १ हिटर:  

यूआयडीएआय चे खालील अद्वधकृत द्वट्वर्र हडँल आहतेः 

 

राष्ट्रीय पातळी: 

 • @ आधार_केअर (https://twitter.com/Aadhaar_Care) – अद्वधकृत ग्राहक सेवा हडँल  

@UIDAI (https://twitter.com / UIDAI) - आधारशी सांबांद्वधत सवण माद्वहती / घोषणा आपल्याला द्वमळतील अस े

हडँल  

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


@ceo_uidai (https://twitter.com/ceo_uidai) - यआूयडीएआयच्या मुख्य कायणकारी अद्वधकारी याांचे अद्वधकृत 

प्रोफाइल 

 

प्रादेद्वशक स्तर:  

 

@UIDAIChandigarh (https://twitter.com/UIDAIChandigarh) - आधार क्षेत्रीय कायाणलय चांडीगडचे 

अद्वधकृत द्वट्वर्र खाते. चांदीगड, जम्मू-काश्मीर, लडाख, हररयाणा, एचपी आद्वण पांजाबशी सांबांद्वधत प्रश्नाांसाठी 

रद्वहवासी या खात्यावर सांपकण  साधू शकतात  

@UIDAIDelhi (https://twitter.com/UIDAIDelhi) - आधार प्रादेद्वशक कायाणलय, क्रदल्लीचे अद्वधकृत द्वट्वर्र 

खाते. नवी क्रदल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्र्ान ककां वा उत्तराखांड प्रदशेाशी सांबांद्वधत कोणत्याही प्रश्नासाठी रद्वहवासी या 

खात्यावर सांपकण  साधू शकतात.  

@UIDAIMumbai (https://twitter.com/UIDAIMumbai) - यआूयडीएआय क्षेत्रीय कायाणलय मुांबईचे अद्वधकृत 

द्वट्वर्र खाते. महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण आद्वण दीव आद्वण दादरा आद्वण नगर हवेली द्ववभागाांशी सांबांद्वधत 

प्रश्नाांसाठी रद्वहवासी या खात्यावर सांपकण  साधू शकतात.  

@UIDAIBengaluru (https://twitter.com/UIDAIBengaluru) - यआूयडीएआय क्षेत्रीय कायाणलय बेंगळुरूच े

अद्वधकृत द्वट्वर्र खाते. कनाणर्क, केरळ, ताद्वमळनाडू, पुडुचेरी आद्वण लक्षिीपशी सांबांद्वधत प्रश्नाांसाठी रद्वहवासी या 

खात्यावर सांपकण  साधू शकतात.  

@UIDAIHyderabad (https://twitter.com/UIDAIHyderabad) - यूआयडीएआय क्षेत्रीय कायाणलय 

हदैराबादचे अद्वधकृत द्वट्वर्र खाते. आांध्र प्रदेश, तेलांगणा, ओद्वडशा, छत्तीसगड आद्वण अांदमान द्वनकोबार बेर्ाांशी 

सांबांद्वधत प्रश्नाांसाठी रद्वहवासी या खात्यावर सांपकण  साधू शकतात.  

@UIDAIRanchi (https://twitter.com/UIDAIRanchi) - यूआयडीएआय प्रादेद्वशक कायाणलय राांचीचे अद्वधकृत 

द्वट्वर्र खाते. झारखांड, द्वबहार आद्वण पद्विम बांगाल प्रदेशाांशी सांबांद्वधत प्रश्नाांसाठी रद्वहवासी या खात्यावर सांपकण  साधू 

शकतात. 

 

@UIDAILucknow (https://twitter.com/UIDAILucknow) - यूआयिीएआय क्षेत्रीय कायागलय लखनऊचे 

अहधकृि हट्वटर खािे. उत्तर िदेश िदशेाशी सांबांहधि िश्ाांसाठी रहिवासी या खात्यावर सांपकग  साधू शकिाि. 

@UIDAIGuwahati (https://twitter.com/UIDAIGuwahati) - यआूयिीएआय क्षेत्रीय कायागलय गुवािाटीचे 

अहधकृि हट्वटर खािे. आसाम, मेघालय, नागालिँ, महणपूर, हमझोरम, अरुणाचल िदेश, हत्रपरुा आहण हसक्कीमशी 

सांबांहधि िश्ाांसाठी रहिवासी या खात्यावर सांपकग  साधू शकिाि. 



 

आपण र्ेर् द्वट्वर्िारे ककां वा र्ेर् सांदेशािारे यूआयडीएआय पोहोचू शकता. आमची सोशल मीद्वडया तिार व्यवस्र्ापन 

र्ीम आपल्याला मदत करेल. 10.5.1.2 फेसबुक: 

 

१०.५. १. २ फेसबुक:  

यूआयिीएआयचे फेसबुकवर फक्त एकच अहधकृि पृष्ठ आि े- www.facebook.com/AadhaarOfficial. आपण 

फक्त फेसबुकवर @AadhaarOfficial शोधू शकिा आहण सवग नवीन माहििीसाठी आम्िाला आविले/ अनुसरण 

करा. हवहशष्ट िश्ाांसाठी, आपण आम्िाला खासगी सांदेश पाठवू शकिा ककां वा आमच्या कोणत्यािी फेसबुक पोतटवर 

रटलपणी देऊ शकिा. 

 

१०.५. १. ३  YouTube: 

अहधकृि आधार चॅनले https://www.youtube.com/user/AadhaarUID माग ेYouTube वर सवग 

वापरकत्यांसाठी िवेशयोग्य आि.े आपण यूट्यूबवर ‘आधार यआूयिी’ शोध ूशकिा आहण आमच्या अहधकृि चॅनलेची 

सदतयिा घऊे शकिा. या चॅनलेने आमच्या ऑनलाइन सेवाांचे सवग ट्यूटोररयल हहिहिओ, आधारशी सांबांहधि माहििी 

हहिहिओ, आमच्या सवग टीहिी जाहिरािी, हवशेि सांदेश, बािम्याांचे अिवाल, तपधेचे हहिहिओ आहण बरेच कािी या 

ललेहलतट समर्पगि केल्या आििे.माहििी देण्याव्यहिररक्त, चॅनेल आपल्याला दशेभरािील आधार धारकाांनी ियार 

केलेल्या आियगकारक हहिहिओ सामग्रीची झलक देिो. आपण आमच्या हहिहिओवर रटलपणी देखील दऊे शकिा ककां वा 

अहभिाय सामाहयक करू शकिा. 

 

 

१०.५. १. ४ इन्स्टाग्राम:  

यूआयडीएआयने अलीकडेच इनस्र्ाग्रामवर आधारच ेअद्वधकृत ग्राहक सेवा खाते सुरू केल.े आपण आम्हाला 

@aadhaar_official (https://instagram.com/aadhaar_official) अनुसरण करू शकता. कोणत्याही द्ववद्वशष्ट 

प्रश्नाांसाठी, आपण आम्हाला र्ेर् सांदेश पाठवू शकता आद्वण आमचा कायणसांघ प्रद्वतसाद देईल. 

 

१०.५. १. ५  हलांक्डइिः 

भारताची द्ववद्वशष्ट ओळख प्राद्वधकरण अद्वधकृत पृष्ठ https://www.linkedin.com/company/unique-

identification-authority-of-india-uidai-- आह.े आम्ही या प्रोफाइलवर आधारशी सांबांद्वधत 

माद्वहती आद्वण बातम्या सामाद्वयक करतो. 

https://www.linkedin.com/company/unique-identification-authority-of-india-uidai-
https://www.linkedin.com/company/unique-identification-authority-of-india-uidai-


 

१०.५. २ बनावट प्रोफाइल / वापिकताि खात्याोंपासून सावध िहा 

यूआयिीएआयची सवग अहधकृि सोशल मीहिया िोफाइल सत्याहपि आििे आहण आपण केवळ अहधकृि िोफाइलचे 

अनुसरण / सांपकग  साधण्याचा सल्ला ददला आि.े बनावट िोफाइल पोतटवर कशावरिी हवश्वास ठेवू नका. आधार 

ककां वा यूआयिीएआय असल्याचे दशगहवणार् या कोणत्यािी अन्य सोशल मीहिया खात्यावर सांभािणाि भाग घऊे नका 

ककां वा आपली माहििी सामाहयक करू नका. 

कृपया लक्षाि घया की एखाद्या व्यक्तीने त्याांच्या सोशल मीहिया िोफाइलमध्य ेआधारचे अहधकृि तर्ान त्याांच्या 

कायागसाठी जोिले असले िर याचा अर्ग असा नािी की िो / िी यूआयिीएआयचा कमगचारी आि.े कृपया कोणत्यािी 

व्यक्तीने केलेल्या कामाच्या जागचे्या िक्काची पुष्टी करण्यासाठी uidai.gov.in वर सांपकग  हिरेक्टरीचा सांदभग घया. 

 

१०. ६ आधार प्रादेहशक कायािलये 

 

यूआयडीएआय न ेद्वनयुक्त केलले्या राज्ये आद्वण कें द्रशाद्वसत प्रदशेाांच्या सांदभाणत कामकाज, ऑपरेशन व्यवस्र्ापन आद्वण 

ठराव सोडद्ववण्यासाठी ८ क्षेत्रीय कायाणलय े(आरओ) स्र्ापन केली आहते. प्रत्येक आरओचा त्याच्या कायणक्षेत्रानुसार 

द्वनयुक्त केलेला कायणक्षेत्र असतो आद्वण त्या द्ववद्वशष्ट प्रदशेाशी सांबांद्वधत ऑपरेशनस आद्वण तिारी हाताळतात. सांबांद्वधत 

प्रादेद्वशक कायाणलयाचे सांपकण  तपशील यरे्े उपलब्ध आहते: 

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

 

८ क्षेत्रीय कायागलयािील आििे: 

• नवी ददल्ली - नवी ददल्ली, मध्य िदशे, राजतर्ान आहण उत्तराखांि िदशे व्यापिो 

• बेंगलुरू, कनागटक - कनागटक, केरळ, िाहमळनािू, पिुुचेरी आहण लक्षद्वीप िदेश व्यापिाि 

• चांदीगि - चांिीगि, जम्मू आहण काश्मीर, लिाख, िररयाणा, हिमाचल िदेश आहण पांजाब िदेश व्यापिो 

• मुांबई, मिाराष्ट्र - मिाराष्ट्र, गजुराि, गोवा, दमण आहण दीव आहण दादरा आहण नगर िवेली हवभागाांचा समावेश 

आि े

• राांची, झारखांि - झारखांि, हबिार आहण पहिम बांगाल िदेश व्यापिाि 

• गुवािाटी, आसाम - आसाम, मेघालय, नागालिँ, महणपूर, हमझोरम, अरुणाचल िदेश, हत्रपरुा आहण हसक्कीम क्षेत्रे 

व्यापिाि. 

• लखनऊ, उत्तर िदेश - सांपूणग उत्तर िदेश िदेश व्यापिो 

• िदैराबाद, िेलांगणा - आांध्र िदेश, िलेांगणा, ओहिशा, छत्तीसगि आहण अांदमान हनकोबार बेटे 

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


 

िादेहशक कायागलयाांचे सांपकग  िपशील हमळहवण्यासाठी तकॅन करा: https://uidai.gov.in/contact-

support/contact-directory/regional-offices.html 

 

११आधार कायदा २०१६ 

 

यूआयडीएआय हा एक वैधाद्वनक प्राद्वधकरण आह ेजो २६ माचण २०१६ रोजी अद्वधकृत राजपत्रात प्रकाद्वशत केलेल्या 

आधार (द्ववत्तीय आद्वण इतर अनदुान, लाभ आद्वण सेवाांचे लद्वययत द्ववतरण) अद्वधद्वनयम, २०१६ च्या तरतुदींनुसार 

स्र्ाद्वपत केले गलेे आह.े  

१२ जुल,ै २०१६ on रोजी यआूयडीएआयला प्राद्वधकरण म्हणून अद्वधसूद्वचत करण्यात आले. २१ जुलै, २०१६  रोजी 

डॉ. ए.बी. पाांडे याांना यूआयडीएआयचे पद्वहले सीईओ म्हणनू द्वनयुक्त केले गलेे. अध्यक्ष आद्वण प्राद्वधकरण सदस्याांची 

१२ सप्र्ेंबर २०१६  रोजी द्वनयकु्ती करण्यात आली. कलम २१ वगळता आधार अद्वधद्वनयमातील सवण कलम. , त्याच 

क्रदवशी सूद्वचत केल ेगलेे. 

 

१४ सलटेंबर, २०१६ रोजी खालील हनयमाांना अहधसूहचि करण्याि आलेः 

भारिीय अहद्विीय ओळख िाहधकरण (िाहधकरणाच्या बैठकीि व्यवसायाचा व्यविार) हनयम, २०१६ (२०१६  चा 

िमाांक १)  

• आधार (नोंदणी आहण अद्ययावि) हनयम, २०१६ (२०१६  चा िमाांक २)  

• आधार (िमाणीकरण) हनयम, २०१६ (२०१६  चा िमाांक ३)  

• आधार (िेटा सुरक्षा) हनयम, २०१६ (२०१६  चा िमाांक ४)  

• आधार (माहििी सामाहयकरण) हनयम, २०१६ (२०१६  चा िमाांक ५)  

इलेक्िॉहनक्स आहण माहििी िांत्रज्ञान मांत्रालय (मीटीवाय) मांत्रालयाांिगगि भारिीय हवहशष्ट ओळख िाहधकरण 

(यूआयिीएआय) एक वैधाहनक िाहधकरण म्िणून काम करि.े 

 

१ १. १ यूआयिीएआयच्या जबाबदा .् या 

आधार कायदा २०१ ६  अांिगगि आधार नोंदणी आहण िमाणीकरणासाठी यूआयिीएआय जबाबदार आि.े 

जबाबदायांमध्ये ि ेसमाहवष्ट आिःे 

• आधार जीवन चिािील सवग चरणाांचे ऑपरेशन आहण व्यवतर्ापन 



• धोरण हवकास 

• व्यक्तींना आधार िमाांक दणे्याची िदिया व िणाली 

• िमाणीकरण कायगिदशगन 

 

१२ आधाि (नो ोंदणी आमण अद्ययावत) मनयि, २०१६ 

 

आपली ि ांदणी आहण अद्यति आधार (ि ांदणी आहण अद्यति) हवहियम, २०१६ द्वारे हियांहत्रत केले गेले आिे. 

आपल्याशी थेट सांबद्धतेचे हियम आपल्या माहितीसाठी खाली पुिरुत्पाहदत केले गेले आिेत: 

 

१२. १ प्रकिण II - मनवासी नावनो ोंदणी प्रमिया 

३. नावनोंदणीसाठी बायोमेरिक माहििी आवश्यक. - 

(१) खालील बायोमेरिक माहििी नोंदणी घेि असलेल्या सवग व्यक्तींकिून (पाच विांपके्षा कमी वयाच्या मुलाांहशवाय 

) गोळा केली जाईल: 

(i) चेियागचा िहिमा; 

(ii) सवग दिा बोटाचे ठसे; आहण 

(iii) दोन्िी आयरीसेसचे तकॅन 

(२) बायोमेरिक माहििी सांकहलि करण्याचे मानक या ििेून ेिाहधकरणाने हनर्दगष्ट केल्यािमाण ेअसिील. 

 

 

 

४.नावनोंदणीसाठी लोकसांख्याशास्त्रहवियक माहििी आवश्यक आि.े - 

(१) खालील लोकसांख्याशास्त्रीय माहििी नोंदणी घेि असलेल्या सवग व्यक्तींकिून गोळा केली जाईल: 

(i) नाव 

(ii) जन्म िारीख 

(iii) ललांग 

(iv) हनवासी पत्ता 

 



(२) खालील लोकसांख्याशास्त्रीय माहििी नावनोंदणीच्या वेळी भरिी केलले्या व्यक्तीच्या पयागयावर देखील सांकहलि 

केली जाऊ शकि:े 

(i) मोबाईल नांबर 

(ii) ईमले पत्ता 

 

(३) पररचय-आधाररि नावनोंदणीच्या बाबिीि खालील अहिररक्त माहििी गोळा केली जाईल: 

(i) पररचयकत्यागचे नाव 

(ii) पररचयकत्यागचा आधार िमाांक 

 

(४) कुटुांबिमुख आधाररि नोंदणीच्या बाबिीि खालील अहिररक्त माहििी सांकहलि केली जाईल: 

(i) कुां टूब िमुखाचे नाव 

(ii) सांबांध 

(iii) कुटुांबिमुखाांचा आधार िमाांक 

(iv) कुटुांब िमुखाांच्या बायोमेरिक माहििीची एक पिि 

 

 

 

(५) वरील लोकसांख्याशास्त्रीय माद्वहतीचे मानक या हतेून ेप्राद्वधकरणान ेद्वनर्दणष्ट केल्याप्रमाण ेअसतील. 

 

(६) लोकसांख्याशास्त्रीय माद्वहतीमध्ये वांश, धमण, जाती, जमाती, वाांद्वशक, भाषा, हक्ाांची नोंद, रद्वहवाश्याचे उत्पन्न 

ककां वा वैद्यकीय इद्वतहास याांचा समावेश नाही. 

 

५.पाच विागखालील मलुाांच्या नावनोंदणीसाठी आवश्यक माहििी. – 

 

(१) पाच विांखालील मलुाांसाठी खालील लोकसांख्याशास्त्रहवियक आहण बायोमेरिक माहििी सांकहलि केली जाईल: 

(अ)नाव 



(ब) जन्म िारीख 

(सी) ललांग 

(ि) कोणत्यािी आई-वहिलाांचा नावनोंदणी आयिी ककां वा आधार िमाांक, शक्यिो घटनेि आई-विील दोघेिी हजवांि 

ककां वा पालक असिील. अशा पालकाांचा ककां वा पालकाांचा आधार िमाांक ककां वा ईआयिी अहनवायग आि ेआहण 

सांबांधािील फील्ि देखील रेकॉिग केल ेजाईल. 

(इ) अशा मुलाचा पत्ता जो जोिलेल्या पालक / आई-वहिलाांचा पत्त्यासारखाच असिो. 

(फ) मलुाची चेियागवरील िहिमा ितिगि केली जाईल. कोणत्यािी पालक / आई-वहिलाांचा बायोमेरिक माहििी 

नावनोंदणी दरम्यान ितिगि केली जाईल ककां वा िमाणीकृि केली जाईल. 

 

 

(२) दवुा साधलेल्या आई-वहिल / पालक आद्वण मुलामध्य ेसांबांध स्र्ाद्वपत करण्यासाठी अनुसूची २ मध्य ेनमदू 

केल्यानुसार ररलेशनद्वशप प्रूफ ऑफ ररलेशनद्वशप (पीओआर) दस्तऐवज नावनोंदणीच्या वेळी गोळा केला जाईल. 

ररलेशनद्वशप डॉक्युमेंर् (पीओआर) च्या आधारे केवळ त्या मलुाांची नोंदणी केली जाऊ शकत,े ज्याांची नावे 

ररलेशनद्वशप डॉक्युमेंर्मध्य ेनोंदली गेली आहते. 

 

 

 

६.बायोमेरिक अपवाद असलले्या रद्वहवाशाांची नावनोंदणी. – 

 

(१) दखुापि, हवकृिी, बोटाांनी / िािाांचे हवच्छेदन ककां वा इिर कोणत्यािी सांबांहधि कारणातिव बोटाचे ठसे िदान 

करण्याि असमर्ग असणार् या रहिवाशाांसाठी केवळ अशा रहिवाशाांचे आयरीस तकॅन जमा केल ेजािील. 

(२) या हनयमाांद्वारे हवचाराि घिेललेी बायोमेरिक माहििी देण्यास असमर्ग असणाया नागररकाांना नावनोंदणी व 

अद्ययावि सॉफ्टवेअरमध्ये असे अपवाद िािाळण्याची िरिदू करेल आहण अशा नोंदणी िदियनेुसार हनहिि 

केल्यािमाणे केल्या जािील. या ििेूने िाहधकरण. 

 

 

१२.२ अध्याय IV - हिवासी माहितीचे अद्यति 

 

१६ ओळख माहििी अद्ययावि करण्यासाठी हवनांिी. - 



 

या अध्यायात नमूद केलले्या अद्ययावत प्रक्रियेनुसार अद्वधद्वनयम कलम ३१ नुसार द्वनर्दणष्ट प्रकरणाांमध्य ेआधार िमाांक 

धारक आपली लोकसांख्याशास्त्रद्ववषयक माद्वहती ककां वा बायोमेरिक माद्वहतीमध्य ेबदल करू शकतात. 

 

 

१७. मुलाांसाठी अद्वनवायण अद्यतन. – 

 

प्राद्वधकरणाने द्वनर्दणष्ट केलले्या प्रक्रियेनुसार पाच वषण व पांधरा वषे वयाच्या मलुाांची बायोमेरिक माद्वहती अद्ययावत 

करणे आवश्यक आह.े 

 

१८.रहिवाशाांची माहििी अद्ययावि करण्याची पिि. – 

 

सीआयडीआरमधील रद्वहवाश्याांची माद्वहती अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया पुढील पद्धतींिारे केली जाऊ शकत:े - 

 

(अ) ऑपरेर्र आद्वण / ककां वा पयणवेक्षकाच्या मदतीने कोणत्याही नोंदणी कें द्रात. रद्वहवाशाचे बायोमेरिक प्रमाणीकरण 

केले जाईल आद्वण त्याचा आधार िमाांक आवश्यक असेल, तर त्याची माद्वहती िदान करणे आवश्यक आि.े 

. 

 

(बी) ऑनलाइन मोि: आधार िमाांक आहण नोंदणीकृि मोबाइल नांबर सादर केल्यावर हनयकु्त केलेल्या पोटगलद्वारे 

लोकसांख्याशास्त्रहवियक माहििी ऑनलाइन अद्ययावि केली जाऊ शकि.े नोंदणीकृि मोबाइल िमाांकावर 

पाठहवलेल्या एका-वेळ सांकेिशब्दाद्वारे (ओटीपी) िमाणीकरण केले जाईल. 

 

 

रद्वहवाश्याला द्वस्र्ती अद्ययावत िॅक करण्यासाठी अद्ययावत आयडी दणे्यात येईल, व त्याकररता प्राद्वधकरणान ेद्वनर्दणष्ट 

केलेल्या प्रक्रियेनुसार सुधाररत आधार पत्र रद्वहवाशाांना प्रत्यक्ष ककां वा इलेक्िॉद्वनक स्वरुपात उपलब्ध करुन क्रदले जाऊ 

शकते. अद्ययावत करण्यासाठी मानके आद्वण मागणदशणक सूचनाांचे पालन करणे आवश्यक आह.े अद्ययावत 

करण्याकररता वापरल्या जाणारा्या स्वरूप, रे्म्पलेट्स, चेकद्वलस्र्सह या कायणपद्धती प्राद्वधकरणाने द्वनर्दणष्ट केल्याप्रमाणे 

असतील. 

 



 

२0. सुद्ववधा शुल्क - लोकसांख्याशास्त्रद्ववषयक माद्वहती व बायोमेरिक माद्वहती अद्ययावत करण्यासाठी प्राद्वधकरणाने 

द्वनबांधकाांना रद्वहवाशाांकडून सुद्ववधा शुल्क आकारण्यास अद्वधकृत केल ेआह,े प्राद्वधकरणान ेद्वनर्दणष्ट केलेल्या रकमेपेक्षा 

जास्त नाही. 

 

 

 

१२.३ अध्याय सिावा - आधार िमाांक आहण ओळख माहितीचे वगळणे हकां वा हिष्क्रियता 

 

२७. आधार िमाांक वगळण्याची प्रकरण.े – 

 

(१) आधार िमाांक धारकाचा आधार िमाांक खालीलप्रमाणे पररद्वस्र्तीत रद्द केला जाईल: - 

 

(अ) जर एखाद्या व्यक्तीला एकापेक्षा जास्त आधार िमाांक क्रदल ेगलेे असतील तर पूवीच्या नावनोंदणीतून नेमलेला 

आधार िमाांक कायम ठेवला जाईल आद्वण त्यानांतरचे सवण आधार िमाांक रद्द केले जातील. 

 

(ब) हवहिि मागगदशगक ित्त्वाांचे उल्लांघन करून आधार िमाांक वु्यत्पन्न केला गलेा आिःे 

 

 

(i) मुख्य बायोमेरिक माद्वहती उपलब्ध नसल्यास “फोर्ोवरील छायाद्वचत्र” प्रकरण: जेर् ेनोंदणी कें द्रावर नवीन 

छायाद्वचत्र रर्पण्याऐवजी नोंदणीसाठी अद्वस्तत्वातील छायाद्वचत्र वापरला जातो आद्वण जेर्े नोंद घेताना कोर 

बायोमेरिक माद्वहती घेतली गेली नाही, तरे्ील रद्वहवासी आधार िमाांक रद्द केला जाईल. 

 

 

(ii) “खोट्या बायोमेरिक अपवाद” प्रकरण:े जेर्े ‘बायोमेरिक अपवाद’ प्रकरण म्हणून नावनोंदणी चुकीच्या पद्धतीने 

केली गलेी असेल, तर आधार िमाांक रद्द केला जाईल. (iii) बायोमेरिक माद्वहती द्वमळद्ववणे र्ाळण्यासाठी एखाद्या प्रौढ 

व्यक्तीने पाच वषाणखालील मलुाच्या रूपात नोंदणी केली असले तर आधार िमाांक रद्द केला जाईल. (iv) 

नावनोंदणीची आवश्यकता असणारी अनय कोणतीही बाब प्राद्वधकरणास फसव्या असल्याचे क्रदसते 

 



 

(२) रद्द केल्यावर, आधार िमाांक धारकाला प्राद्वधकरणािारे परुद्ववल्या गलेले्या सेवा कायमस्वरुपी अक्षम केल्या 

जातील. 

 

 

२८. आधार िमाांक द्वनद्वष्टिय करणे आवश्यक प्रकरण.े – 

 

(१) आधार िमाांक धारकाचा आधार िमाांक खालील पररहतर्िींमध्ये हनहष्िय केला जाईल: 

 

(अ) “फोटोवरील फोटो” आहण मूळ बायोमेरिक माहििी उपलब्ध आि:े जेर् ेनोंदणी कें द्रावर नवीन छायाहचत्र 

रटपण्याऐवजी अहतित्वािील छायाहचत्र वापरला जाईल आहण िेर्ील रहिवाशाची कोर बायोमेरिक माहििी घेिली 

गेली असले िर आधार िमाांक हनहष्िय केला जाईल आहण रहिवाशाने त्याचे छायाहचत्र अद्यिहनि करण्यास 

साांहगिले जाईल. त्याच्या छायाहचत्राांचे यशतवी अद्यिहनि केल्यावर, आधार िमाांक पुन्िा सदिय केला जाऊ शकिो. 

 

(ब) “खोट्या अधणवर् बायोमेरिक अपवाद” प्रकरणे: द्वजर् ेबायोमेरिक माद्वहती असणारी काही द्ववद्वशष्ट वैद्वशष्टट्ये 

द्वनवासी उपलब्ध करुन देण्याच्या द्वस्र्तीत असूनही त्याांना ताब्यात घणे्यात आललेी नाहीत, द्वतर्े आधार िमाांक 

सिीय केला जाईल. 

 

 

(क) नांतर जे्हा अस ेआढळले की मानयताप्राप्त कागदपत्राांद्वशवाय नावे नोंदद्ववली गलेी आहते, तर आधार िमाांक 

धारकािारे वैध आधारभूत कागदपते्र सादर केल्यावर आधार िमाांक अद्यतद्वनत होईपयांत तो द्वनद्वष्टिय केला जाईल. 

 

 

(ड) द्वजर् ेहस्तगत केललेी माद्वहती खराब डेर्ा आह ेआद्वण अद्यतद्वनत करण ेआवश्यक आह ेअस ेध्वजाांक्रकत केल ेगेल े

आह े(जसे की द्वमद्वित / द्ववसांगत बायोमेरिक्स माद्वहती, अपमानास्पद / स्पष्टीकरणात्मक शब्द आद्वण द्वनवासी 

लोकसांख्याशास्त्रात सांसदीय भाषा, 'यूआरएफ' ककां वा 'उफण ' वापरुन एकाच नावाने एकाद्वधक नावे ) आधारधारकािारे 

अद्यतद्वनत होईपयांत आधार िमाांक द्वनद्वष्टिय केला जाईल. 

 



 

(इ) वयाच्या पाच ककां वा पांधरा वषाणच्या मुलास, अशा वयानांतर दोन वषाांच्या आत बायोमेरिक माद्वहती अद्यतद्वनत 

करण्यात अपयशी ठरल्यास त्याचा आधार िमाांक द्वनद्वष्टिय केला जाईल. द्वनद्वष्टियतेनांतर एक वषाणच्या समाप्तीच्या 

वेळी अस ेअद्यतन न केलेल ेप्रकरणाांमध्य,े आधार िमाांक वगळला जाईल. 

 

 

(फ) प्राद्वधकरणािारे योग्य वारे्ल अशा प्रकारच्या इतर द्वनद्वष्टियतेची आवश्यकता असल्यास. 

 

 

(२) अक्षम केल्यावर आधार िमाांक धारकाला प्राद्वधकरणािारे पुरद्ववल्या गलेले्या सेवा आधार नांबर धारकाची 

माद्वहती अद्ययावत ककां वा सुधाररत होईपयांत तात्पुरती बांद ठेवण्यात येतील, ज्यामुळे त्याचा आधार िमाांक 

प्राद्वधकरणािारे द्वनद्वष्टिय केला गेला आह.े 

 

२ ९. वगळण ेककां वा हनहष्ियिा आवश्यक असलले्या िकरणाांची चौकशी. - 

 

 

(१) चुकवल्या जाणारा्या ककां वा द्वनद्वष्टियतेसाठी आवश्यक असणारी केस म्हणून ओळखल्या गेलले्या ककां वा त्या 

प्रकरणात ओळखल्या जाणारा्यास फील्ड चौकशीची आवश्यकता अस ूशकत ेज्यामध्य ेज्या व्यक्तीचा आधार िमाांक 

वगळला जावा ककां वा द्वनद्वष्टिय करावा लागला असेल अशा व्यक्तींच्या सुनावणीचा समावेश असू शकेल. 

 

 

(२) प्राद्वधकरणािारे नाद्वमत केलेली एजनसी या हतेनूे प्राद्वधकरणाने द्वनर्दणष्ट केलेल्या प्रक्रियेनुसार तपासणी / चौकशी 

आद्वण प्राद्वधकरणास अहवाल सादर करेल. 

 

(3) अिवाल हमळाल्यानांिर िाहधकरण आवश्यक िी कारवाई करू शकि ेआहण आधार िमाांक वगळण ेककां वा हनहष्िय 

करण्याचा हनणगय िाहधकरणाकिे असेल. 

 

 

३ 0. आधार नांबर धारकाशी सांवाद. – 



 

(१) आधार िमाांक धारकास एसएमएस, नोंदणीकृत ई-मले आयडी, रे्द्वल-कॉनलांग, पत्र ककां वा प्राद्वधकरणािारे योग्य 

वारे्ल अशा माध्यमाांिारे त्याांचा आधार िमाांक वगळण ेककां वा द्वनद्वष्टिय करण ेयाबद्दल माद्वहती देण्यात येईल. 

 

(२) आधार िमाांक धारकाची अशी चूक ककां वा द्वनद्वष्टियतेबाबत कोणतीही तिार प्राद्वधकरणाने स्र्ापन केललेी तिार 

द्वनवारण यांत्रणेिारे सोडद्ववली जाऊ शकत.े 

 

३ १. दरुुतिी दिया. - 

 

(१) एकाद्वधक आधार नांबर व्यद्वतररक्त इतर कारणाांमुळे आधार िमाांक वगळल्यास, रद्वहवाशाांना पुनहा नोंदणी करणे 

आवश्यक आह.े 

 

(२) अकायणक्षमतचे्या बाबतीत, रद्वहवाशाने प्राद्वधकरणान ेद्वनर्दणष्ट केलेल्या मागणदशणक सूचना ककां वा धोरणाांनुसार, 

त्याांची ओळख माद्वहती अांशतः ककां वा पूणणतः अद्यतद्वनत करणे आवश्यक आह.े 

 

 

१३ पररहशष्ट 

 

१३.१ पररहशष्ट I - वैध आधार देणार्या कागदपत्राांची यादी 

१३.२ पररहशष्ट II - आधार नोंदणी / अद्यिनासाठी िमाणपत्र  

१३.३. पररहशष्ट III - नोंदणी फॉमग 

१३.४ आधार ट्यूर्ोररयल द्व्हद्वडओ 

१३.५ आधार ऑनलाईन सेवा 

१३.६ आधार सोशल मीद्वडयावर 

 

कोणत्याही रर्प्पण्या / फीडबॅकसाठी कृपया आम्हाला यरे्े द्वलहा: resident.handbook@uidai.net.in 
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