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પ્રતતાલના 

આ પ્રસ્ળક્ષણ સ્નમભ-ગ્રુંથ મુસ્નક આઈડેન્ટીપીકેળન ઓથયીટીઓપ ઇસ્ન્ડમા અને આધાયન રયચમ કયાલે છે. 

આ ભડ્મુર વલવ લાચકને મુઆઇડીએઆઈ અને આધાય સ્લે વુદૃઢ સ્ળક્ષણ આલા ભાટેનુું છે અને સ્નમ્નસ્રસ્િતરક્ષમાુંરકત શ્રતાઓ ભાટે તેનુું 

વજવન કયલાભાું આવમુું છે: 

 નોંધણી ઓયેટય/સ્નયીક્ષક 

 યજીતરાય અને નોંધણી એજન્વીઓ અને વત્માક 

 રયચમદાતાઓ 
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પ્રકયણ - ૧ 

 

મુઆઇડીએઆઈ અને આધાયન રયચમ 
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પ્રકયણ – ૧:મુઆઇડીએઆઈ અને આધાયન રયચમ 

 

 

બાયતીમ સ્લસ્ળષ્ટ ઓિ પ્રાસ્ધકયણએ ઇરેક્ટ્રસ્નકવ અને ઇન્પભેળન ટેકનરજી ભુંત્રારમ (એભઈઆઈટીલામ) શેઠ બાયત વયકાય દ્લાયા તા. ૧૨ જુરાઈ 

૨૦૧૬ના યજઆધાય (નાણાકીમ અને અન્મ વશામતાઓ, રાબ અને વેલાઓના રસ્ક્ષત સ્લતયણ) અસ્ધસ્નમભ, ૨૦૧૬ (“આધાય અસ્ધસ્નમભ ૨૦૧૬”)ની 

જગલાઈઓ શેઠ તથાલાભાું આલેર વુંલૈધાસ્નક પ્રાસ્ધકયણ છે.  

વુંલૈધાસ્નક પ્રાસ્ધકયણ તયીકે તેની તથાના ૂલે , તે તત્કારીન આમજન ુંચ (શલે નીસ્ત આમગ)ના વુંરગ્ન કામાવરમ તયીકે કાભગીયી કયતુ શતુું , તા. ૨૮ભી 

જાન્મુઆયી, ૨૦૦૯ભા તેની યાજત્ર અસ્ધવૂચના ક્રભાુંક એ -૪૩૦૧૧/૦૨/૨૦૦૯-એડીએભએન.I જુઓ.ત્માયફાદ, ૧૨ભી વપ્ટેમ્ફય , ૨૦૧૫ના 

યજતત્કારીન વુંચાય અને ઇન્પભેળન ટેકનરજી ભુંત્રારમના ઇરેક્ટ્રસ્નકવ અને ઇન્પભેળન ટેકનરજી સ્લબાગ વાથે મુઆઈડીએઆઈને જડલા ભાટે વયકાયે 

કાભકાજ પાલણીના સ્નમભભાું વુધાય કમો શત. 

બાયતના વલવ સ્નલાવીઓને , 

         (અ) ફેલડી અને ફનાલટી ઓિને નાફૂદ કયલાને માવપ્ત ભજફૂત  

         (ફ) વય, કયકવયમુક્ટ્ત યીતે  ચકાવણી કયી ળકામ 

તેલા, “આધાય” નાભ આલાભાું આલેર, સ્લસ્ળષ્ટ ઓિ ક્રભાુંક (મુઆઈડી) આલાના શેતુથી મુઆઈડીએઆઈની યચના કયલાભાું આલી શતી  

આધાય અસ્ધસ્નમભ શેઠ, આધાય નોંધણી અને પ્રભાણીકયણ ભાટે ,વમસ્ક્ટ્તઓને આધાય ક્રભાુંક આલા ભાટે નીસ્ત , કામવસ્લસ્ધ અને દ્ધસ્ત તૈમાય કયલી અને 

પ્રભાણીકયણ કયલુું વસ્શત આધાય જીલન ચક્રના તભાભ તફક્ટ્કાના રયચારન અને વુંચારન ભાટેમુઆઈડીએઆઈ જલાફદાય છે અને વમસ્ક્ટ્તઓની ઓિની 

ભાસ્શતી અને અસ્બરેિના પ્રભાણીકયણની વુયક્ષા વુસ્નસ્ચચત કયલી તેના ભાટે જરૂયી છે. 
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ભશત્લની વમાખ્માઓ 
 

અસ્ધસ્નમભ 

 

આધાય (નાણાકીમ અને અન્મ વશામતાઓ , રાબ અને વેલાઓના 

રક્ષમાુંરકત સ્લતયણ) અસ્ધસ્નમભ, ૨૦૧૬ તા.૨૫ભી ભાચવ ૨૦૧૬ના યજ 

પ્રસ્વદ્ધ કયલાભાું આવમ.  

પ્રાસ્ધકયણ 

 

તા. ૧૨ જુરાઈ ૨૦૧૬ના યજ અસ્ધસ્નમભની કરભ ૧૧સ્ન ેટા -કરભ 

(૧) શેઠ બાયતીમ સ્લસ્ળષ્ટ ઓિ પ્રાસ્ધકયણ ની તથાના કયલાભાું આલી 

શતી. 
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સ્નમભન 

 

આધાય (નોંધણી અને અડેટ) સ્નમભન, ૨૦૧૬ને તા. ૧૨ભી વપ્ટેમ્ફય 

૨૦૧૬ના યજ પ્રસ્વદ્ધ કયલાભાું આવમા શતા અને અન્મ વુધાયાઓ તે 

છી કયલાભાું આવમા શતા. 

વેન્રર આઈડેન્ટીટીઝ ડેટા 

યીઝીટયી   (વીઆઈડીઆય) 

 

આધાયક્રભાુંકધાયકને આલાભાું આલેરા આધાયક્રભાુંક ધયાલત અને 

તત્વુંફુંસ્ધત આલી વમસ્ક્ટ્તઓની જનવાુંસ્ખ્મકીમ ભાસ્શતી અને ફામભેરરક 

ભાસ્શતી ધયાલત તથા વુંફુંસ્ધત અન્મ ભાસ્શતી ધયાલતભધ્મતથ ડેટાફેઝ. 

નોંધણી 

 

અસ્ધસ્નમભ શેઠ વમસ્ક્ટ્તઓને આધાયક્રભાુંક આલાના શેતુ ભાટે નોંધણી 

એજન્વીઓ દ્લાયા આલી વમસ્ક્ટ્તઓ ાવેથી જનવાુંસ્ખ્મકીમ અને 

ફામભેરરક ભાસ્શતી એકત્ર કયલા તા . ૧૨ભી વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૬ના યજ 

પ્રસ્વદ્ધ કયલાભાું આલેર આધાય (નોંધણી અને અડેટ) સ્નમભન, ૨૦૧૬ 

(૨૦૧૬ના ૨)ભા વૂચલલાભાું આવમા ભુજફની પ્રરક્રમા 

યજીતરાય 

 

 અસ્ધસ્નમભ શેઠ વમસ્ક્ટ્તઓની નોંધણી કયલા ભાટે પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા 

અસ્ધકૃત અને ભાન્મ કયલાભાું આલેર કઈણ શતતી. 

 સ્નલાવીઓની નોંધણી કયલા ભાટે પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા અથલા તેભના 

દ્લાયા કયાયકૃત /સ્નમુક્ટ્ત નોંધણી એજન્વીઓ ભાયપત અસ્ધકૃત અને 

ભાન્મ કયલાભાું આલેર વયકાયી અને િાનગી કે્ષત્રની એજન્વીઓન 

યજીતરાયભા વભાલેળ થળે.  

નોંધણી એજન્વી 

 

 અસ્ધસ્નમભ શેઠ વમસ્ક્ટ્તઓની જનવાુંસ્ખ્મકીમ અને ફામભેરરક 

ભાસ્શતી એકત્ર કયલા ભાટે પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા કે યજીતરાય દ્લાયા, જે શમ 

તે દ્લાયા, સ્નમુક્ટ્ત કયલાભાું આલેર એજન્વી.  

 નોંધણી એજન્વી સ્નલાવીઓ વાથે વીધી લાતચીત કયળે અને નોંધણી 

કયળે અને પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા વૂસ્ચભાું વભાસ્લષ્ટ શમ તેલી અન્મ 

એજન્વીઓ શઈ ળકે છે. 
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નોંધણી કેન્ર 

 

સ્નલાવીઓની નોંધણી કયલા ભાટે તથા તેઓની ભાસ્શતીને અડેટ કયલા 

ભાટે નોંધણી એજન્વી દ્લાયા ઊબુું કયલાભાું આલેર કામભી કે શુંગાભી કેન્ર. 

નોંધણી ભથક 

 

 તે દ્ધસ્ત છે જમાું સ્નલાવીની જનવાુંસ્ખ્મકીમ અને ફામભેરરક 

ભાસ્શતી ગ્રશણ કયલાભાું આલે છે. 

 નોંધણી વમલતથાભાું કમ્પ્મુટય , ફામભેરરક ઉકયણ , જીીએવ 

ઉકયણ અને ભુરક તથા તકેનય જેલા અન્મ ઉકયણન વભાલેળ થામ 

છે. 

શાડવલેય અને વફ્ટલેય 

વમાાયીઓ 

 

 શાડવલેય વમાાયી પ્રાસ્ધકયણના સ્લનીદેળ ભુજફરેટ , ડેતકટ, 
ટેફરેટ, જીીએવ ઉકયણ , સ્પ્રન્ટય-કભ-તકેનય, એવટીક્ટ્મૂવી 

પ્રભાસ્ણત ફામભેરરક ઉકયણ, લગેયે ુયા ાડળે. 

 વફ્ટલેય વમાાયી વફ્ટલેય જેલા કે ઓયેટીંગ વીતટભ (સ્લન્ડઝ 

એક્ષી, લીતટા, સ્લન્ડઝ ૭), એપ્રીકેળન વફ્ટલેય, લગેયે ુયા ાડે છે. 

 નોંધણી/અડેટ ભાટેના વફ્ટલેય પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા આલાભાું આલળે 

અને એકત્ર કયલાભાું આલેરી ભાસ્શતીને વુયસ્ક્ષત કયલા ભાટે તેભાું 

વસ્ન્નસ્શત વુયક્ષા તેની સ્લસ્ળષ્ટતાઓ શળે. 

યીક્ષણ અને પ્રભાણીકયણ 

એજન્વી 

 

 કઈણ નોંધણી એજન્વીભા નોંધણી ઓયેટય /સ્નયીક્ષક તયીકે 

સ્નભણુક ભેલલાન અને નોંધણી /અડેટનુું કાભ કયલાન ઈયાદ 

યાિતી વમસ્ક્ટ્તઓનુું ભૂલમાુંકન કયલા ભાટે પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા યકલાભાું 

આલેર એજન્વી.  

 પ્રભાણીકયણ પ્રરક્રમા એ વુસ્નસ્ચચત કયળે કે પક્ટ્ત પ્રસ્ળસ્ક્ષત અને 

પ્રભાસ્ણત વમસ્ક્ટ્તઓ જ નોંધણી/અડેટની કાભગીયી વુંબાે છે. 

નોંધણી  

ઓયેટય 

 

નોંધણી કેન્ર િાતે નોંધણીની કાભગીયી કયલા ભાટે નોંધણી એજન્વીઓ 

દ્લાયા સ્નમુક્ટ્ત કયલાભાું આલેર પ્રભાસ્ણત કભવચાયી. 
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નોંધણી  

સ્નયીક્ષક 

 

 

 

નોંધણી કેન્રનુું રયચારન કયલા તથા વુંચારન કયલા ભાટે નોંધણી 

એજન્વીઓ દ્લાયા સ્નમુક્ટ્ત કયલાભાું આલેર પ્રભાસ્ણત કભવચાયી. 
 

 

 

વત્માક 

 

નોંધણી કેન્ર િાતે દતતાલેજના ચકાવણી કયલા ભાટે યજીતરાય દ્લાયા 

સ્નમુક્ટ્ત કયલાભાું આલેર કભવચાયી. 

રયચમદાતા 

 

યજીતરાય અને પ્રાસ્ધકયણ વાથે નોંધામેરી વમસ્ક્ટ્ત જે તેની/તેણીની 

ઓિન કઈ ણ ભાન્મ ુયાલ (ીઓઆઈ)અને વયનાભાન ુયાલ 

(ીઓએ) ધયાલતી ના શમ તેલી વમસ્ક્ટ્તની ઓિનુું વભથવન કયળે. 

નોંધ : રયચમદાતા જેને ઓિત શમ તે વમસ્ક્ટ્તઓની જ ઓિ અને 

વયનાભાનુું વભથવન કયળે અને રયચમદાતાના આધાય ક્રભાુંક અને 

ફામભેરરક વભથવનન ઉમગ કયીને વભથવન કયલાભાું આલળે. 

સ્નલાવી 

 

આધાયની નોંધણી ભાટેની અયજીની તાયીિથી તત્કાર ૂલેના ફાય ભાવભા 

ફધુું ભીને એકવ બ્માવી (૧૮૨) કે તેથી લધુ રદલવભાટે બાયતભાું 

સ્નલાવ કમો શમ તેલી વમસ્ક્ટ્ત. 

જનવાુંસ્ખ્મકીમ 

ભાસ્શતી 

 

આધાય ક્રભાુંક આલાના શેતુ ભાટે સ્નમભન દ્લાયા સ્નસ્ચચત કયલાભાું 

આલેર વમસ્ક્ટ્તનુું નાભ, જન્ભતાયીિ, વયનાભુું અને અન્મ વુંફુંસ્ધત ભાસ્શતી. 

નોંધ: આ ભાસ્શતીભા જાસ્ત , ધભવ, લણવ, જનજાસ્ત, જાસ્તમતા, બાા, 
શક્ટ્કદાયી, આલક કે તફીફી ઇસ્તશાવની સ્લગતન વભાલેળ થળે નશી. 
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ફામભેરરક  

ભાસ્શતી 

 

સ્નમભન દ્લાયા સ્નસ્ચચત કયલાભાું આવમા ભુજફ વમસ્ક્ટ્તની તતલીય , 
આુંગીની છા , આુંિની કીકીનુું તકેન , અથલા આલી અન્મ જૈસ્લક 

સ્લસ્ળષ્ટતાઓ. 
 

કય ફામભેરરક ભાસ્શતી 

 

સ્નમભન દ્લાયા સ્નસ્ચચત કયલાભાું આવમા ભુજફ વમસ્ક્ટ્તની  આુંગીની 

છા, આુંિની કીકીનુું તકેન, અથલા આલી અન્મ જૈસ્લક સ્લસ્ળષ્ટતાઓ. 
 

નોંધણી આઈડી 

(ઈઆઈડી) 

 

નોંધણી લિતે સ્નલાવીઓને આલાભાું આલેર ૨૮ આુંકડાન નોંધણી 

ઓિ ક્રભાુંક. 

આધાયત્ર 

 

સ્નલાવીને આધાય ક્રભાુંકની જાણ કયલા ભાટેન દતતાલેજ. 

વુંકવ  

કેન્ર 

 

સ્નલાવીઓને વુગમ્મ, નોંધણી/અડેટવુંફુંસ્ધત ૂછયછ અને પરયમાદના 

ઉકેર ભાટે વુંકવનુું ભધ્મતથ કેન્ર અને સ્ન:ળુલક નુંફય– ૧૯૪૭ અન/ેઅથલા 

ઈ-ભેઈર –help@uidai.gov.in 

મુઆઈડીએઆઈનીરયકલના અને રક્ષમ 

 

 

કઈણ વભમે અને કઈણ તથે પ્રભાણીકયણ કયલા ભાટે ડીજીટર પ્રેટપભવ અને સ્લસ્ળષ્ટ ઓિ વાથે બાયતના 

સ્નલાવીઓનુું વળસ્ક્ટ્તકયણ કયલુું. 

mailto:help@uidai.gov.in
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 વુવમાખ્માસ્મત રયલતવનના વભમ વાથે અને ચુતત ગુણલત્તાના ભાદુંડનુું ારન કયતા વાલવસ્ત્રક આધાય ક્રભાુંકનુું 

સ્નલાવીઓને સ્લતયણ કયલુું. 

 સ્નલાવીઓને તેઓની ડીજીટરઓિનેઅડેટ કયલા ભાટે અને પ્રભાણીકયણ કયલા ભાટે વુગભતા ડે તેલુું 

આુંતયભાિુું ઊબુું કયલા ભાટે બાગીદાય વાથે વશમગ કયલ. 

 સ્નલાવીઓને અવયકાયક, કામવદક્ષ અને વભાન વેલા ુયી ાડલા ભાટે આધાયન રાબ રેલા બાગીદાય તથા વેલા 

પ્રદાતાઓ વાથે વશમગ કયલ. 

 નલયચનાને પ્રત્વાશન આલુું અને આધાય વાથે વુંરગ્ન અનુપ્રમગ સ્લકવાલલા ભાટે વયકાયી અને િાનગી 

એજન્વીઓને ભુંચ ૂય ડલ. 

 ટેકનરજી આુંતયભાિાની પ્રાપ્મતા,ભાસ્નમતા અને સ્તથસ્તતથાકતા વુસ્નસ્ચચત કયલી. 

 મુઆઈડીએઆઈની રયકલના અને ભૂલમને આગ ધાલલા ભાટે દીર્વકારીન ટકાઉવુંગઠનનુું સ્નભાવણ કયલુું .  

 સ્લસ્લધ કે્ષત્રભાું વશમગ કયલાને શ્રેષ્ઠ લૈસ્ચલક કોળલમ ભાટે તેને આકવક ફનાલલુું અને મુઆઈડીએઆઈ વુંગઠનને 

રકભતી રયજ્ઞાન આલુું. 

 

 અભે પ્રભાસ્ણકતાનુું વન્ભાન કયીએ છીએ. 

 અભે વલવગ્રાશી યાષ્ટ્રસ્નભાવણને વભર્પત છીએ. 

 અભે વશમગાત્ભક અસ્બગભને અનુવયીએ છીએ અને અભાયા બાગીદાયનુું વન્ભાન કયીએ છીએ . 

 અભે સ્નલાવીઓ અને વેલા પ્રદાતાઓ પ્રસ્ત વેલાઓભાું ઉત્કૃષ્ટતા ભાટે રયશ્રભ કયળુું . 

 અભે શુંભેળા સ્નયુંતય અધ્મમન અને ગુણલત્તામુક્ટ્ત વુધાયાઓ ય ધ્માન કેસ્ન્રત કયળુું . 

 અભે નલરયલતવન દ્લાયા પે્રરયત છીએ અને અભે અભાયા બાગીદાયને નલરયલતવન કયલા ભાટે ભુંચ ૂય ડીએ 

છીએ. 

 અભે ાયદળી અને વાલવજસ્નક વુંગઠનભાું ભાનીએ છીએ. 

આધાય અને અન્મ ઓિ કામવક્રભ લચ્ચેન તપાલત 
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આધાયની સ્લસ્ળષ્ટતાઓ 
 

આધાય એટરે ળુું આધાય એટરે ળુું નશી 

 ક્રભયસ્શત ૧૨-આુંકડાઓન ક્રભાુંક  ભાત્ર લધુ એક કાડવ 

 એક વમસ્ક્ટ્તને આલાભાું આલેર સ્લસ્ળષ્ટ આઈડી ક્રભાુંક અન્મ 

કઈણ વમસ્ક્ટ્તને પયી પાલલાભાું આલળે નશી. 
 રયલાય દીઠ એક 

 સ્નલાવીની ઓિને વપ પ્રભાણીકયણને આધીન ફનાલે છે.   આધાય અન્મ તભાભ આઈડીનુું તથાન રેળે. 

 (સ્લકરાુંગ રક ભાટે વુંચારન સ્વલામ ) જનવાુંસ્ખ્મકીમ અને 

ફામભેરરક ભાસ્શતી એકત્ર કયળે અને નોંધળે. 
 જાસ્ત, ધભવ, બાા જેલી રૂયેિાની ભાસ્શતી એકત્ર કયળે. 

 (નોંધણી આધારયત રયલાયના લડા અને રયચમદાતા ) 
લતવભાન દતતાલેજને ધ્માને રીધા લગય બાયતના સ્નલાવીઓને 

આલાભાું આલે છે. 

 નાગરયકત્લના ુયાલા તયીકે આધાયન ઉમગ કયી ળકામ છે. 

 મુઆઈડીએઆઈ વાલવસ્ત્રક ઓિ આુંતયભાિાને વભથવ 

ફનાલે છે જેન યેળનકાડવ , ાવટવ અને તેના જેલા કઈણ 

આઈડી આધારયત અનુપ્રમગન ઉમગ કયી ળકે છે. 

 વમસ્ક્ટ્ત લધુ વુંખ્માભાું આધાય ક્રભાુંક ભેલી ળકે છે. 

 આધાય સ્નલાવીને ઓિલા ભાટે ચશેયાની તતલીય , 
જનવાુંસ્ખ્મકીમ ભાસ્શતી , આુંગીની છા અને આુંિની 

 આધાય સ્નલાવીની નાણાકીમ ભાસ્શતી એકત્ર કયે છે. 
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આધાય એટરે ળુું આધાય એટરે ળુું નશી 

કીકીન ઉમગ કયે છે. 

 

નોંધણી રયતુંત્ર 
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પ્રકયણ ૨ 

 

યજીતરાય. નોંધણી એજન્વીઓ અને નોંધણી કભવચાયીગણ 

 
 
 
 
 

પ્રકયણ ૨: યજીતરાય. નોંધણી એજન્વીઓ અને નોંધણી કભવચાયીગણ 

 

યજીતરાયની સ્નભણુુંક 
 

૧. દેળબયભાું સ્નલાવીઓની નોંધણી અને અડેટ ભાટે પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા યજીતરાયની સ્નભણુુંક કયલાભાું 

આલળે, અને તેભાું તેઓના કામવક્રભના અભરીકયણના યાફેતા ભુજફની કામવલાશીભાું સ્નલાવીઓ વાથે 

લાતચીત કયનાય શતતીઓન વભાલેળ થઇ ળકે છે . સ્નભણુુંક થમે , દયેક યજીતરાયને યજીતરાય કડ 

આલાભાું આલળે. યજીતરાય તયીકે સ્નભણુુંક થલાને ભાટે વુાત્ર શતતીઓ છે:: 

 યાજમ/કેન્ર ળાસ્ત વયકાય 

 કેન્રીમ ભુંત્રારમ અને તેભની શેઠના સ્લબાગ/એજન્વીઓ. 
 કેન્ર/યાજમ વયકાયની જાશેય કે્ષત્રની કુંનીઓ. 
 જાશેય કે્ષત્રની ફેંક  અને નેળનર વીક્ટ્મુયીટીઝ ડીઝીટયી રીભીટેડ વસ્શત સ્નમુંસ્ત્રત શતતીઓ. 
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 કેન્ર/યાજમ વયકાય દ્લાયા ઉબા કયલાભાું આલેરા સ્લસ્ળષ્ટ શેતુ લાશન (એવીલી) 
 અનુવૂસ્ચત લાણીજમ ફેંક. 
 ટાર સ્લબાગ. 

 

૨. યજીતરાય કે્ષત્રીમ તતયના અભરીકયણ, સ્નયીક્ષણ અને યીક્ષણ ભાટે જલાફદાય યશેળે. 
૩. યજીતરાય તેના દ્લાયા કે તેના લતી અન્મ  કઈણ વમસ્ક્ટ્ત દ્લાયા યકલાભાું આલેરા ભથકભાું પ્રાસ્ધકયણને વમાજફી પ્રલેળની છૂટ આળે અને યજીતરાયના કે 

તેભના લતી અન્મ કઈણ વમસ્ક્ટ્તના કફજાભાું યશેર કઈણ ુતતક, દપતય, દતતાલેજ અને કમ્પ્મુટય ડેટાને તાવલા ભાટે વમાજફી વુસ્લધા આળે તેભજ 

પ્રાસ્ધકયણના ભત ભુજફ ઓડીટના શેતુવય વુંફુંસ્ધત શમ તેલા દતતાલેજ અને અન્મ વાભગ્રીની નકર ુયી ાડળે . 
૪. યજીતરાય નોંધણી દયસ્ભમાન એકત્ર કયેરી ભાસ્શતીન વીઆઈડીઆયને અરડ કયલા સ્વલામ અન્મ કઈણ શેતુવય ઉમગ કયળે નશી . 
૫. નોંધણી કેન્રનુું વયનાભુું અને સ્નલાવીઓને પ્રાપ્મ વેલાઓ, વુંકવની સ્લગત વસ્શત નોંધણી અને અડેટ વેલાઓની માવપ્ત અને ઉસ્ચત ભાસ્શતી યજીતરાય 

તેની લેફવાઈટ ય દળાવલળે 

૬. યજીતરાય એ વુસ્નસ્ચચત કયળે કે નોંધણી અને અડેટની કાભગીયી કયલા ભાટે તેભના દ્લાયા સ્નભણુુંક 

કે સ્નમુક્ટ્ત કયલાભાું આલેર કઈણ એજન્વી અને /અથલા વમસ્ક્ટ્ત રામક અને મગ્મ છે તથા વુંફુંસ્ધત 

વમલવાસ્મક પ્રસ્ળક્ષણ કે અનુબલ ધયાલલા વસ્શત સ્નભણુુંક કે સ્નમુક્ટ્ત કયલાભાું આલેર શમ તે ક્ષભતાભાું 

કાભ કયલાને અન્મથા રામકાત ધયાલે છે.  
૭. નોંધણી એજન્વીઓદ્લાયા અન્મ ક્ષકાયને નોંધણીની કાભગીયીન વફ -કન્રકટ આલાની 

યજીતરાય ભુંજુયી આળે નશી . નોંધણી એજન્વીઓ જેભની ાવેથી ભાનલફ બાડે રેલા ભાુંગે છે તે 

શતતીઓની સ્લગત નોંધણી એજન્વીઓ આળે એ ળયતે યજીતરાય અન્મ ક્ષકાય ાવેથી બાડે 

રેલાના થતા કે્ષત્રીમ તતયના ભાનલફની ભુંજુયી આી ળકે છે. 
૮. રયસ્ળષ્ટ એભા સ્નમત કયલાભાું આલેર આચાયવુંસ્શતાનુું યજીતરાય શુંભેળા ારન કયળે. 
૯. પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા લિતલિત આલાભાું આલતા પ્રરક્રમાઓ, નીસ્તઓ, અને ભાગવદળવક વૂચનાઓ, 
યીક્ષણ વૂસ્ચઓ, પ્રત્ર અને નભૂનાઓનુું યજીતરાય ારન કયળે અને આલી પ્રરક્રમાઓ લગેયેનુું નોંધણી 

એજન્વીઓ દ્લાયા ારન થામ તે વુસ્નસ્ચચત કયળે. 

 

 

 

નોંધણી એજન્વીઓની વૂસ્ચ ફનાલલી 
 

૧. પ્રાસ્ધકયણ વૂસ્ચભાું વભાલેળ ભાટે જાશેય સ્લનુંતી (આયએપઈ) પ્રરક્રમા ભાયપત નોંધણી એજન્વીઓની 

વૂસ્ચ ફનાલળે અને વૂસ્ચભાું વભાલેળ ભાટેની ાત્રતા , ળયત અને સ્નમભને પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા 

લિતલિત અસ્ધવૂસ્ચત કયલાભાું આલળે . યવધયાલતી એજન્વીઓ ાત્રતા અને આયએપઈના અન્મ 

ટેકનીકર અને નાણાકીમ ભાદુંડ રયૂણવ કયીને વૂસ્ચભાું વભાલેળ કયલા ભાટે અયજી કયી ળકે છે . 

૨. પ્રાસ્ધકયણ એજન્વીઓની અયજીનુું ભૂલમાુંકન કયળે અને આયએપઈની જરૂરયમાત ૂણવ કયીને રામક 

એજન્વીઓની નોંધણી એજન્વીઓ તયીકે વૂચી ફનાલળે. 

૩. પ્રાસ્ધકયણ એનયરીંગ એજન્વી કડ આળે જેન ઉમગ કયીને યજીતરાય  

વૂસ્ચભાું વભાસ્લષ્ટ એનયરીંગ એજન્વીને વીઆઈડીઆય ય ભૂકી ળકળે. 
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૪. અન્મ એજન્વીઓની તાવની અને કાભે યકલાની મગ્મ પ્રરક્રમાનુું અનુવયણ કમાવ ફાદ અન્મ એજન્વીઓને નોંધણી એજન્વીઓ તયીકે યકલાની 

યજીતરાયને પ્રાસ્ધકયણ ભુંજૂયી આી ળકે છે.  
 

૫. નોંધણી એજન્વી કે્ષત્રીમ તતયે અભરીકયણ અને યીક્ષણ ભાટે જલાફદાય યશેળે.. 

૬. નોંધણી એજન્વી તેના દ્લાયા કે તેના લતી અન્મ કઈણ વમસ્ક્ટ્ત દ્લાયા યાિલાભાું આલેરા ભકાનભાું પ્રાસ્ધકયણને વમાજફી પ્રલેળની છૂટ આળે અને 

નોંધણી એજન્વીના અથલા તેના લતી અન્મ કઈણ વમસ્ક્ટ્તના કફજાભાું યશેરા કઈણ ુતતક , દપતય, દતતાલેજ અને કમ્પ્મુટય ડેટા તાવલા ભાટે 

વમાજફી વુસ્લધા ણ આળે અને પ્રાસ્ધકયણના ભતે યીક્ષણના શેતુ વય વુંફુંસ્ધત શમ તેલા દતતાલેજ તથા અન્મ વાભગ્રીની નકર ણ ૂયી ાડળે . 

૭. નોંધણી દયસ્ભમાન એકત્ર કયેરી ભાસ્શતીન વીઆઈડીઆયને અરડ કયલા સ્વલામ અન્મ કઈણ શેતુવય ઉમગ કયળે નશી . 
૮. યજીતરાય એ વુસ્નસ્ચચત કયળે કે નોંધણી અને અડેટની કાભગીયી કયલા ભાટે તેભના દ્લાયા સ્નભણુુંક 

કે સ્નમુક્ટ્ત કયલાભાું આલેર કઈણ એજન્વી અને /અથલા વમસ્ક્ટ્ત રામક અને મગ્મ છે તથા વુંફુંસ્ધત 

વમલવાસ્મક પ્રસ્ળક્ષણ કે અનુબલ ધયાલલા વસ્શત સ્નભણુુંક કે સ્નમુક્ટ્ત કયલાભાું આલેર શમ તે ક્ષભતાભાું 

કાભ કયલાને અન્મથા રામકાત ધયાલે છે.  
૯. રયસ્ળષ્ટ એભા સ્નમત કયલાભાું આલેર વેલા પ્રદાતાઓ ભાટેની આચાયવુંસ્શતાનુું નોંધણી એજન્વી 

શુંભેળા ારન કયળે. 
૧૦. પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા લિતલિત આલાભાું આલતા પ્રરક્રમાઓ , નીસ્તઓ, અને ભાગવદળવક 

વૂચનાઓ, યીક્ષણ વૂસ્ચઓ, પ્રત્ર અને નભૂનાઓનુું નોંધણી એજન્વી ારન કયળે . 
 

 

નોંધણી કભવચાયીગણ – રામકાત, બૂસ્ભકા અને જલાફદાયી 

 

 
સ્નયીક્ષક કણ છે અને તેની/તેણીની રામકાત ળુું છે? 

નોંધણી કેન્રનુું વુંચારન કયલા ભાટે નોંધણી એજન્વી દ્લાયા સ્નયીક્ષકને નકયીએ યાિલાભાું આલે છે . દયેક કેન્ર િાતે એક પ્રભાસ્ણત સ્નયીક્ષક યાિલાનુું 

પયજીમાત છે. આ બૂસ્ભકા ભાટે રામક થલા ભાટે વમસ્ક્ટ્તએ નીચેના ભાદુંડ રયૂણવ કયલા જઈએ .: 

 વમસ્ક્ટ્તની લમ ૧૮ લયવ કે તેથી લધુ શલી જઈએ. 

 વમસ્ક્ટ્તએ ૧૦+૨ ાવ કયેર શલા જઈએ તથા તનાતક શમ તે ઇચ્છનીમ છે. 

 વમસ્ક્ટ્તની આધાય ભાટે નોંધણી થમેરી શલી જઈએ અને તેન/તેણીન આધાય ક્રભાુંક તૈમાય થમ શલ જઈએ. 

 વમસ્ક્ટ્તને કમ્પ્મુટયન ઉમગ કયલાની વાયી જાણકાયી તથા અનુબલ શલા જઈએ અને તથાસ્નક બાાના કી -ફડવ તેભજ રાન્વસ્રટયેળનને 

વયતાથી જાણતી શલી જઈએ. 

 વમસ્ક્ટ્તએ પ્રભાણીકયણની યીક્ષા આતા ૂલે પ્રાસ્ધકયણની લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ આધાય નોંધણી /અડેટ અુંગેના પ્રસ્ળક્ષણ વાસ્શત્મનુ વુંૂણવ 

લાુંચન કમુું શલુું જઈએ. 

 વમસ્ક્ટ્તએ પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા સ્નમુક્ટ્ત કયલાભાું આલેર યીક્ષણ અને પ્રભાણીકયણ એજન્વી ાવેથી  “સ્નયીક્ષક પ્રભાણત્ર” ભેવમુું શલુું જઈએ. 

 નોંધ: “સ્નયીક્ષક પ્રભાણત્ર” ભેલલાથી વમસ્ક્ટ્ત પ્રાસ્ધકયણની વૂસ્ચભાું વભાસ્લષ્ટ નોંધણી એજન્વીઓ વાથે નકયી લગય નોંધણી/અડેટ ળરૂ કયલાને 

શક્ટ્કદાય ફની જતી નથી. 

સ્નયીક્ષક 
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પ્રભાણત્ર ભેવમા ફાદ અને નોંધણી એજન્વી (ઈએ)ના સ્નયીક્ષક તયીકે કાભ ળરૂ કયતા શેરાું: 
 નોંધણી ળરૂ કયતા શેરાું પ્રાસ્ધકયણની ભાગવદળવક વૂચનાઓ અનુવાય વમસ્ક્ટ્તને કઈણ નોંધણી એજન્વી દ્લાયા કાભે યાિલાભાું આલી શલી જ 

જઈએ અને તેને વરક્રમ કયલાભાું આલી શલી જઈએ. 

 વમસ્ક્ટ્તએ આધાય નોંધણી/અડેટ કામવસ્લસ્ધઓ આધાય નોંધણી દયસ્ભમાન ઉમગભાું રેલાભાું આલતા સ્લસ્લધ વાધન અને ઉકયણ અુંગે પ્રાદેસ્ળક 

કામાવરમ/નોંધણી એજન્વીઓ દ્લાયા ચરાલલાભાું આલતા પ્રસ્ળક્ષણ વત્રભા શાજયી આી શલી જઈએ. 

 

ઈએના સ્નયીક્ષકની જલાફદાયીઓ ળુું ળુું છે? 

નોંધણી કેન્ર િાતે , સ્નયીક્ષકની બૂસ્ભકા નોંધણી કેન્ર િાતે વુંચારન અને ભારવાભાનનુું આમજન કયલુું અને તેને ઉમગભાું રેલા , પ્રાસ્ધકયણની ભાગવદળવક 

વૂચનાઓ ( રયસ્ળષ્ટ ફ – નોંધણી કેન્રની તથાના ચેકરીતટ) ભુજફ નોંધણી કેન્ર િાતે નોંધણી ભથક ઉબા કયલા, નોંધણી/અડેટની કાભગીયી ફજાલલી 

તથા નોંધણી કેન્ર િાતે રયચારનનુું સ્નયીક્ષણ કયલુું લગેયે છે .આધાય નોંધણી કેન્ર િાતે સ્નયીક્ષક તયીકેની તાની બૂસ્ભકા બજલતી લિતે , સ્નયીક્ષક નીચેની 

ફાફત વુસ્નસ્ચચત કયે છે: 

તથ ય તૈમાયી 

 નોંધણી કેન્રની તથાનાનુું ચેકરીતટ  તૈમાય કયલુું અને તેનુું વુંચારન કયલુું – નોંધણી 

એજન્વીઓને નોંધણી ભથક અને કેન્ર ઉબા કયલાભાું વુગભતા યશે એ ભાટે પ્રાસ્ધકયણે નોંધણી 

કેન્ર ચેકરીતટ આેર છે . સ્નયીક્ષક જેના ભાટે જલાફદાય છે તે નોંધણી કેન્ર ભાટેની વલવ 

જરૂયીમાત ૂયી કયલાભાું આલી છે તે વુસ્નસ્ચચત કયલા ભાટે સ્નયીક્ષકે આ માદીન ઉમગ કયલ 

જ જઈએ. દયેક નોંધણી કેન્રની ળરૂઆત કયતી લિતે તેને/તેણીએ ચેકરીતટને બયલુું જઈએ 

તથા તેભાું દતતિત કયલા જઈએ અને/અથલા દય વપ્તાશે એકલાય (જે લશેરુું શમ તે). દયેક 

નોંધણી કેન્ર િાતે ાછથી યજીતરાય /પ્રાસ્ધકયણ અને તેભના દ્લાયા સ્નમુક્ટ્ત યપભવન્વ 

ભનીટય/ એજન્વી દ્લાયા ભૂલમાુંકન/યીક્ષણ ભાટે આ ચેકરીતટ યાિલુું જરૂયી છે. 
 આધાય ક્ટ્રામન્ટે પ્રતથાસ્ત કયેર અને યીક્ષણ કયેર , એવટીક્ટ્મૂવી પ્રભાસ્ણત ફામભેરરક ઉકયણ , જીીએવ ઉકયણ અને સ્પ્રન્ટય-કભ-તકેનવવ 

જેલા તભાભ ઉકયણ રગાડેરા રેટ/ડેતકટ ગઠલલા ભાટે તથા આધાય નોંધણીની પ્રરક્રમા  ળરૂ કયલા ભાટે વલવ ઉકયણ ચારુ શારતભા છે 

તે વુસ્નસ્ચચત કયલા ભાટે સ્નયીક્ષક જલાફદાય છે. 
 આધુસ્નક આધાય નોંધણી ક્ટ્રામન્ટ/અડેટ વફ્ટલેય ભુકલાભાું આલેર છે તે વુસ્નસ્ચચત કયલુું. 
 નોંધણી કેન્રના ભકાન વુર્ડ અને તલચ્છ , આયગ્મપ્રદ, વાયીયીતે જાલલાભાું આલે છે અને લીજી /અસ્ગ્નના જિભથી વરાભત છે તે 

વુસ્નસ્ચચત કયલુું. 
 દયેક નોંધણી ભથક િાતે નીચે જણાવમા ભુજફની ભૂબૂત નોંધણી કેન્રની ભાસ્શતી (તથાસ્નક બાાભાું અને ઇંગ્રીળભાું) પયજીમાત પ્રદર્પળત કયલાભાું 

આલે એ વુસ્નસ્ચચત કયલુું:  

– યજીતરાયનુું નાભ તથા તેનવુંકવ નુંફય 
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– નોંધણી એજન્વીનુું નાભ અને તેન વુંકવ નુંફય 

– નોંધણી કેન્ર િાતે ઈએ સ્નયીક્ષકનુું નાભ, કડ અને વુંકવ નુંફય. 
– સ્નયીક્ષક સ્લરુદ્ધ પરયમાદ કયલા ભાટે ઉયીઓની ભાસ્શતી 

– નોંધણી કેન્રના કાભના કરાક તથા યજાના રદલવ. 
– મુઆઈડીએઆઈ શેલરાઇન નુંફય: ૧૯૪૭ અને ઈભેઈર આઈડી:help@uidai.gov.in  

– આધાય નોંધણી/અડેટ ભાટે જરૂયી દતતાલેજની માદી. 
– આધાય વુંફુંસ્ધત તભાભ વેલાઓ ભાટેના દયની માદી. 

 સ્નયીક્ષક એ ણ િાત્રી કયળે કે યજીતરાય/પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા આલાભાું આલેર આધાય આઈઈવી વાભગ્રીને મુઆઈડીએઆઈની વૂચનાઓ ભુજફ 

કેન્ર િાતે મગ્મયીતે પ્રદર્પળત કયલાભાું આલેરી છે.. 

 નોંધણી કેન્ર િાતે ઓયેટય અને અન્મ કભવચાયીગણની સ્નલાવી પ્રસ્ત લતવણુક સ્લનમૂણવ શમ તે વુસ્નસ્ચચત કયલુું અને જમાું ઓયેટય અવુંતુષ્ટ 

સ્નલાવીને વુંબાલાભાું વભથવ ના શમ ત્માું અસ્પ્રમ રયસ્તથસ્તને અટકાલલા ભાટે પ્રબાય રઇ રેલ. 

 જમાું ગણલેળ આલાભાું આલેર શમ તેલા નોંધણી કેન્ર િાતે કભવચાયીગણ ગણલેળ શેયે છે તેની િાત્રી કયલી કે જેથી અગય સ્નલાવીને ભદદની 

જરૂય ડે ત તેઓ કભવચાયીઓને તેભના શેયલેળ યથી વશેરીથી ઓિી ળકે . 
 યજીતરાય/પ્રાસ્ધકયણ વાથે સ્લસ્ધભાન્મ વભજૂતી લગય કઈણ તથે નોંધણીની કાભગીયી શાથ ધયળે નશી . 

ઓન ફડીંગ તલમું અને અન્મ 

 સ્નયીક્ષકે નોંધણી એજન્વીને જરૂયી દતતાલેજ વાથે  તેનુું/તેણીનુું “ઓન ફડીંગ પભવ” અલશ્મ 

યજૂ કયલુું જે ફદરાભાું આ પભવ ચકાવણી ભાટે વુંફુંસ્ધત “પ્રાસ્ધકયણના પ્રાદેસ્ળક કામાવરમ ”ને 

યજૂ કયળે. 
 ચકાવણી ફાદ , પ્રાસ્ધકયણના પ્રાદેસ્ળક કામાવરમ વુંફુંસ્ધત નોંધણી એજન્વી વાથે ઓન 

ફડીંગન તલીકાય/અતલીકાય કયળે. 
 ત્માયફાદ, નોંધણી એજન્વી આધાય ક્ટ્રામન્ટ વફ્ટલેયભાું સ્નયીક્ષકના ફામભેરીક્ટ્વ રઈને 

તેન/તેણીન ઉભેય કયળે અને નોંધણીના ભળીનને ચરાલલા ભાટે તેને /તેણીને મુઝય નેઈભ 

અને ાવલડવ આળે. 
 એનયલડ મુઝય એટરે પ્રાસ્ધકયણ િાતે મુઝયની ફામભેરીક્ટ્વ સ્લગતનુું ચકાવણી વપતાૂલવક 

ૂરુું થઇ ગમુું છે અને નોંધણી ભથક િાતે તથાસ્નક ડેટાફેઝભા વુંગ્રશ કયલાભાું આલેર છે . 
 સ્નયીક્ષકે અલશ્મ િાત્રી કયલી જઈએ કે તથાસ્નક ચકાવણી ભાટે ભથક િાતે વલવ “ઓયેટય” ણ ઓન-ફડેડ છે. 

કેન્રના કાભકાજનુું વુંચારન કયલુું 

 અસ્નલામવ જરૂય શમ ત્માયે સ્નયીક્ષક ઓયેટય તયીકે ણ કાભ કયે છે. 
 પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા લિતલિત પ્રસ્વદ્ધ કયલાભાું આલતી નોંધણી અને અડેટ  અુંગેની છેલરાભાું 

છેલરી વૂચનાઓ અને નીસ્તઓથી સ્નયીક્ષક અલશ્મ જાણકાય શલ જઈએ.  
 સ્નયીક્ષક તેના/તેણીના નોંધણી કેન્ર િાતે નોંધણીની પ્રરક્રમાનુું વુંચારન કયે છે. તે/તેણી કેન્ર િાતે 

મુઆઈડીએઆઈની નોંધણી પ્રરક્રમાનુું ારન થામ તે અને ભેલલાભાું આલેર દેતાની ગુણલત્તા વાયી 

શમ તે વુસ્નસ્ચચત કયળે. 
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 એનયરભેન્ટ ક્ટ્રામન્ટભા આલાભાું આલેર “આધાય વુસ્લધા ળધ”ન ઉમગ કયીને સ્નયીક્ષકે એ ણ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે પ્રથભલાય જ 

નોંધણી કયાલલા આલેર સ્નલાવીઓએ આધાય ભાટે ક્ટ્માયેમ નોંધણી કયાલેરી નથી. 
 સ્નયીક્ષકે એ ણ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે સ્નલાવીઓ વુભાસ્શતગાય છે કે તેના /તેણીના ફામભેરીક્ટ્વન આધાય નોંધણી /અડેટ ભાટે જ 

ઉમગ કયલાભાું આલળે. 
 સ્નયીક્ષકે એ ણ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે સ્નલાવીએ આધાય નોંધણી /અડેટ ભાટેનુું સ્નમત પભવ બમુું છે અને વભથવન ભાટેના તભાભ અવર 

દતતાલેજ તકેનીંગ ભાટે વાથે રાલેર છે. 
 સ્નયીક્ષકે અલશ્મ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે એકસ્ત્રત કયલાભાું આલેર ડેટાને ફેલડાત અટકાલલા ભાટે કઈણ અડેટ ભાટે વુંૂણવ ભાસ્શતી નશી ણ 

પક્ટ્ત જરૂયી ફાફત જ તાવલાભાું આલે છે દા .ત., અગય ભાત્ર વયનાભાને જ અડેટ કયલાનુું શમ ત પક્ટ્ત એડ્રેવ ચેક ફક્ષને જ વુંદ કયલુું 

જઈએ. 
 જમાું સ્નલાવી “ફામભેરરક અલાદ” ધયાલત શમ ત્માું આધાય ક્ટ્રામન્ટ ય દયેક નોંધણીભાુંથી સ્નયીક્ષકે “વાઈન-ઓપ” કયલુું જરૂયી છે. 
 સ્નયીક્ષકે એ અલશ્મ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે દયેક ઓયેટય જાણે છે અને નોંધણીના ડેટાની સ્નલાવીની ભૂલમાુંકન દયસ્ભમાન ભથક િાતે ભૂલમાુંકન 

થનાયા ભશત્લૂણવ ભુદ્દાઓની ભુરરત નકર ધયાલે છે. 
 સ્નયીક્ષકે એ અલશ્મ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે દયેક નોંધણી/અડેટ ભાટે સ્નલાવી ાવેથી રેલાભાું આલેર ડેટાની ઓયેટય િુંતૂલવક ભૂલમાુંકન કયે 

છે અને જમાયે સ્નલાવી દ્લાયા દળાવલલાભાું આલે ત્માયે વુધાયા કયે છે. 
 સ્નયીક્ષકે એ અલશ્મ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે દયેક આધાય નોંધણી/અડેટ ફાદ ઓયેટય તેનુું/તેણીનુું ફામભેરરક વભથવન આે છે. 
 સ્નયીક્ષકે અલશ્મ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે દયેક નોંધણી છી તલીકૃસ્તત્ર છાલાભાું આલે છે અને સ્નલાવી દ્લાયા દતતિત કયલાભાું આલે છે . 
 સ્નયીક્ષકે અલશ્મ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે દયેક નોંધણી ભાટે ઓિન ુયાલા /વુંફુંધન ુયાલ/વયનાભાન ુયાલ/જન્ભન ુયાલ તયીકે 

ઉમગભાું રેલાભાું આલેર અવર દતતાલેજ તથા દતતિત કયેર તલીકૃસ્તત્રને તકેન કયલાભાું આલે છે . 
 રદલવ દયસ્ભમાન ભેર સ્ળક્ષણ અને વાભે આલેરી વભતમાઓના આદાનપ્રદાન ભાટે સ્નયીક્ષક રદલવના અુંતે કેન્ર િાતે ફેઠક મજી ળકે છે . 
 રદલવના અુંતે સ્નયીક્ષકે કેન્રની જાણકાયી રેલી જઈએ અને છીના રદલવે વય નોંધણી ભાટે િાભીમુક્ટ્ત ઉકયણ, શાડવલેય અને અન્મ વાધનના 

ફદરાલલા ભાટેની વમલતથા કયલી જઈએ. 
 રવયકાઓ, પકવ લગયની તતલીય, પક્ટ્ત આુંસ્ળક તતલીય ડલી લગેયે ભાટે વભમાુંતયે ઉકયણની તાવ કયલી . અગય આલી કઈ વભતમા ધ્માન 

ય આલે ત તેની વુંફુંસ્ધત નોંધણી એજન્વી પ્રફુંધક/ભુખ્મ કામાવરમને જાણ કયલી અને ઉકયણને ફદરાલલાની સ્લનુંતી કયલી જઈએ . 
 તભાભ ઉકયણ અને કમ્પ્મુટવવ ફુંધ કયલાભાું આવમા છે તે વુનુસ્ચચત કયલુું અને દુર્વટનાને યકલા લીજપ્રલાશ ફુંધ કયલ .  
 ઉકયણ અને અન્મ વાધન ભાટે વુયક્ષાની વમલતથા વુસ્નસ્ચચત કયલી.. 
 ઈએ કાભકાજને વુગભ ફનાલલા ભાટે વુંદ કયલાભાું આલેરા વભમાલસ્ધ ુયતા ક્ટ્રામન્ટ ય ચક્ટ્કવ એન્ડ ઓપ ડે સ્લલયણ ઉરબ્ધ છે.કેન્ર િાતે 

યજફયજના કાભકાજનુું વુંચારન કયલાભાું આ સ્લલયણન સ્નયીક્ષક ઉમગ કયી ળકે છે . 
 સ્નયીક્ષકે અલશ્મ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે આધાય નોંધણી /અડેટની કાભગીયી દયસ્ભમાન કેન્ર િાતેના કભવચાયીગણ આચાયનીસ્તના વલોચ્ચ 

ધયણનુું ારન કયે છે અને સ્નમત પી સ્વલામ લધાયાના કઈ નાણા ભાુંગતા નથી . 
 આધાય નોંધણીઓ દયસ્ભમાન એકત્ર કયલાભાું આલેર ડેટાની ગનીમતા અને વુયક્ષા જાલલા ભાટે ણ સ્નયીક્ષક જલાફદાય છે . 

જીીએવ રકેળન, ફેક-અ, સ્વન્ક અને સ્નકાવ 

 પ્રાસ્ધકયણની વૂચનાઓ અનુવાય તભાભ નોંધણીના ડેટાન એક્ષટનવર શાડવ ડીતક ય રદલવભાું 

ફેલાય ફેક-અ રેલાનુું સ્નયીક્ષક વુસ્નસ્ચચત કયે છે.તભાભ નોંધણી ભથકન ફેક-અ થઇ ગમેર 

છે અને કઈ ફાકી યશી ગમેર નથી એ વુસ્નસ્ચચત કયલા ભાટે તાયીિ અને જમાું ફેક -અ 

રેલાભાું આલેર શમ તે ભથકના નુંફયની નોંધ કયલી. 
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 નોંધણી ક્ટ્રામન્ટન દૈસ્નક ધયણે ઉમગ કયતા ૂલે જીીએવ ક-ઓડીનેટવ રેલાઈ ગમા છે તે 

સ્નયીક્ષકે અલશ્મ વુસ્નસ્ચચત કયલુું. 
 કભવેકભ દય ૧૦ રદલવે એકલાય નોંધણી ભથકને સ્વન્ક કયલાભાું આવમા છે તે સ્નયીક્ષકે 

વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ. 
 પ્રાસ્ધકયણના વલવયભા અરડ કયલા ભાટે નોંધણીના ડેટાને વભમવય એટરે કે ભશત્તભ ૫ 

રદલવભાું ભકરલા ભાટે સ્નયીક્ષક પ્રફુંધ કયે છે. 
 ભકરલાભાું આલેર ડેટા ભાટે સ્નયીક્ષક યજીતટય યાિી ળકે છે. સ્શવાફભેના શેતુ ભાટે તાયીિ, ભથકન નુંફય અને ભકરેરા ેકેટની વુંખ્માની નોંધ 

કયલી. 

રદલવના અુંતે ભૂલમાુંકન/વુધાયા 

 દયેક સ્નલાવી ભાટે આધાય ક્ટ્રામન્ટભા નોંધલાભાું આલેર ડેટા વાચ છે એ વુસ્નસ્ચચત કયલા ભાટે રદલવના અુંતે 

સ્નયીક્ષકે એ રદલવનીતભાભ નોંધણીઓની ભૂલમાુંકન કયલી જઈએ. 
 રદલવના અુંતે ભૂલમાુંકન કયલા ભાટે સ્નયીક્ષક ઓન -ફડવ થમેર વાથી ઓયેટયને ણ ભળીન ય કાભે રગાડી 

ળકે છે.જ ક,ે જે ઓયેટયે નોંધણી કયેરી શમ તે ઓયેટય તેના/તેણીના તાના ેકેટ્વની ભૂલમાુંકન કયી ળકે 

નશી. 
 અગય નોંધ કયલાભાું આલેર ડેટાભાું કઈ બૂર /તાર્કકક કુભે જલા ભે ત સ્નલાવીને વુધાયા ભાટેના 

વભમભાિાુંની અુંદય નોંધણી કેન્ર ય આલલાને જણાલ .રદલવના અુંતે ભૂલમાુંકન ફાદ તાના આુંગીની 

છા આીને સ્નયીક્ષકે વાઈન ઓપ અલશ્મ કયલુું. 
 સ્નલાવીના ડેટાભા વુધાયા થઇ જામ એટરે સ્નયીક્ષક અગાઉ વુધાયા ભાટે અટકાલી યાિેર સ્નલાવીના ેકેટન પયી જાતે તલીકાય /અતલીકાય કયળે. 

અગય અતલીકાય કયળે ત મગ્મ કાયણ વાથે અતલીકાય કયળે. 

કામવ અદામગીનુું સ્નયીક્ષણ 

 નોંધણી કેન્ર િાતે સ્નયીક્ષણ અને યીક્ષણની કાભગીયી ફજાલલાભાું સ્નયીક્ષક 

પ્રાસ્ધકયણ/યજીતરાયનાભનીટય વાથે વશકાયથી કાભ કયે છે અને તેની /તેણીની શ્રેષ્ઠ 

જાણકાયી ભુજફ તેભના વલારના જલાફ આે છે . અદામગી દયસ્ભમાન સ્નયીક્ષકની 

સ્લગતની નોંધ કયલાભાું આલે છે અને    કાભગીયીના સ્નયીક્ષણ ત્રક ય દતતિત કયે છે . 
 સ્નયીક્ષક વુસ્નસ્ચચત કયે છે કે અગય કઈ શમ ત યીક્ષણની પ્રસ્તરક્રમાન નોંધણીની કાભગીયી 

અને ડેટાની ગુણલત્તાભા સ્નયુંતય વુધાયાની પ્રરક્રમાભાું વભાલેળ કયલાભાું આલે છે. 
 

 

ઓયેટય કણ છે અને તેની/તેણીની રામકાત ળુું ળુું છે? 

નોંધણી ભથક િાતે નોંધણીની કાભગીયી કયલા ભાટે નોંધણી એજન્વી દ્લાયા ઓયેટયને નકયીએ 

યાિલાભાું આલે છે. 
આ બૂસ્ભકા ભાટે રામક થલા ભાટે વમસ્ક્ટ્ત નીચેના ભાદુંડ ધયાલતી શલી જઈએ: 

 વમસ્ક્ટ્તની લમ ૧૮ લયવ કે તેથી લધુ શલી જઈએ. 

ઓયેટય 
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 વમસ્ક્ટ્તએ ૧૦+૨ ાવ કયેર શલા જઈએ તથા તનાતક શમ તે ઇચ્છનીમ છે. 

 વમસ્ક્ટ્તની આધાય ભાટે નોંધણી થમેરી શલી જઈએ અને તેન/તેણીન આધાય ક્રભાુંક તૈમાય થમ શલ જઈએ. 

 વમસ્ક્ટ્તને કમ્પ્મુટયન ઉમગ કયલાની વાયી જાણકાયી તથા અનુબલ શલા જઈએ અને તથાસ્નક બાાના કી -ફડવ તેભજ રાન્વસ્રટયેળનને 

વયતાથી જાણતી શલી જઈએ. 

 વમસ્ક્ટ્તએ પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા સ્નમુક્ટ્ત કયલાભાું આલેર યીક્ષણ અને પ્રભાણીકયણ એજન્વી ાવેથી  “ઓયેટય પ્રભાણત્ર” ભેવમુું શલુું જઈએ. 

 નોંધ: “ઓયેટય પ્રભાણત્ર” ભેલલાથી વમસ્ક્ટ્ત પ્રાસ્ધકયણની વૂસ્ચભાું વભાસ્લષ્ટ નોંધણી 

એજન્વીઓ વાથે નકયી લગય નોંધણી/અડેટ ળરૂ કયલાને શક્ટ્કદાય ફની જતી નથી 

ઓયેટય તયીકે કાભ ળરૂ કયતા શેરાું: 

 નોંધણી ળરૂ કયતા શેરાું પ્રાસ્ધકયણની ભાગવદળવક વૂચનાઓ અનુવાય વમસ્ક્ટ્તને કઈણ નોંધણી એજન્વી દ્લાયા કાભે 

યાિલાભાું આલી શલી જ જઈએ અને તેને વરક્રમ કયી શલી જઈએ 

 વમસ્ક્ટ્તએ આધાય નોંધણી/અડેટ કામવસ્લસ્ધઓ, આધાય નોંધણી દયસ્ભમાન ઉમગભાું રેલાભાું આલતા સ્લલધ વાધન 

અને ઉકયણ અુંગે કામાવરમ/નોંધણી એજન્વીઓ દ્લાયા ચરાલલાભા આલતા પ્રસ્ળક્ષણ વત્રભાું શાજયી આી શલી 

જઈએ. 

 વમસ્ક્ટ્તએ પ્રભાણીકયણની યીક્ષા આતા શેરાું તેણે /તેણીએ પ્રાસ્ધકયણની લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ આધાય 

નોંધણી/અડેટ અુંગેની વુંૂણવ પ્રસ્ળક્ષણ વાભગ્રીનુું લાુંચન કમુું શલુું જઈએ . 

 વમસ્ક્ટ્ત તથાસ્નક બાાના કી-ફડવ અને રાન્વરીટયેળનને વયતાથી જાણતી શલી જઈએ. 

ઓયેટયનુું ઓન-ફડીંગ 

ઓયેટયે નોંધણી એજન્વીને જરૂયી દતતાલેજ વાથે  તેનુું/તેણીનુું “ઓન ફડીંગ પભવ” અલશ્મ યજૂ કયલુું જે ફદરાભાું આ 

પભવ ચકાવણી ભાટે વુંફુંસ્ધત “પ્રાસ્ધકયણના પ્રાદેસ્ળક કામાવરમ”ને યજૂ કયળે.ચકાવણી ફાદ, પ્રાસ્ધકયણના પ્રાદેસ્ળક કામાવરમ 

વુંફુંસ્ધત નોંધણી એજન્વી વાથે ઓન ફડીંગન તલીકાય/અતલીકાય કયળે 

ત્માયફાદ, નોંધણી એજન્વી આધાય ક્ટ્રામન્ટ વફ્ટલેયભા ઓયેટયના ફામભેરીક્ટ્વ રઈંને તેન /તેણીન ઉભેય કયળે અને 

નોંધણીના ભળીનને ચરાલલા ભાટે તેને /તેણીને મુઝય નેઈભ અને ાવલડવ આળે .એનયલડ મુઝય એટરે પ્રાસ્ધકયણ િાતે 

મુઝયના ફામભેરીક્ટ્વ સ્લગતનુું ચકાવણી વપતાૂલવક ૂરુું થઇ ગમુું છે અને નોંધણી ભથકે તથાસ્નક ડેટાફેઝભા વુંગ્રશ કયલાભાું 

આલેર છે. 

 

 

 

અગત્મની આજ્ઞાઓ જે ઓયેટય/ેસ્નયીક્ષકે સ્નલાવી નોંધણી દયસ્ભમાન અલશ્મ માદ યાિલી 

 દયયજ નોંધણી ળરૂ કયતી લિતે જીીએવ કઓડીનેટવ 

ભેલલા. 

 દયેક રગ-ઇન લિતે કમ્પ્મુટય ય તાયીિ અને 

વભમના વેટીંગ શારના છે તે વુસ્નસ્ચચત કયલુું. 

 નોંધણી કયલા ભાટે આધાય ક્ટ્રામન્ટભા તભાયા તાના ઓયેટય આઈડી લડે રગ-ઇન કયલાનુું અને જમાયે ફેઠક યથી ફશાય 

જતી લિતે એપ્રીકેળાનભાુંથી રગ-ઓપ કયલાનુું વુસ્નસ્ચચત કયલુું કે જેથી અન્મ કઈ વમસ્ક્ટ્ત નોંધણી ભાટે તભાયી રગ-ઇન 

સ્લન્ડન ઉમગ કયી ળકે નશી. 

 સ્નલાવીને યાશત આલા અને ડેટા રેલાનુું વુગભ  ભથકની ગઠલણી પ્રાસ્ધકયણની વૂચનાઓ ભુજફ છે એ 
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ફનાલલા ભાટે પ્રરક્રમા શેરાું અને પ્રરક્રમા દયસ્ભમાન 

સ્નલાવીને નોંધણી/અડેટની પ્રરક્રમા ટૂકભાું વભજાલ. 
વુસ્નસ્ચચત કયલુું. 

 

 ક્ટ્રામન્ટભા આલાભાું આલેર “આધાય વુસ્લધા ળધ ”ન ઉમગ કયીને એ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે પ્રથભલાય જ નોંધણી 

કયાલલા આલેર સ્નલાવીઓએ આધાય ભાટે ક્ટ્માયેમ નોંધણી કયાલેરી નથી. 

 નાભ, લરગ, જન્ભતાયીિ અને વયનાભુું, ભફાઈર 

નુંફયતથા ઈભેઈર જેલી જનવાુંસ્ખ્મકીમ સ્લગત અડેટ 

કયલા ભાટે અડેટ ક્ટ્રામન્ટ રાઈટન ઉમગ કય અને 

અન્મ પ્રકાયના જનવાુંસ્ખ્મકીમ/ફામભેરરક અડેટ ભાટે 

ઈવીએભી ન ઉમગ કય. 

 એની િાત્રી કય કે સ્નલાવીએ સ્લનુંતી કયેર 

નોંધણી/અડેટ ભાટે જરૂયી તભાભ અવર દતતાલેજ 

ઉરબ્ધ છે અને તે એ જ સ્નલાવીના છે જેની 

નોંધણી/અડેટ કયલાના છે.  

 િાત્રી કય કે સ્નલાવીઓએ બસ્લષ્મભાું વુંદેળવમલશાય ભાટે તેભજ અન્મ ઉમગ જેલા કે ઓટીી આધારયત પ્રભાણીકયણ અને 

ઓનરાઈન આધાય અડેટની વુસ્લધા ભાટે  તેઓના ભફાઈર નુંફય નોંધાવમા છે. 

 તાવકયકે સ્નલાવીના આધાય નોંધણી /અડેટ પભવનુું 

ચકાવણી કયલાભાું આવમુું છેઅને તે વત્માકના 

દતતિત/અુંગૂઠાનુું સ્નળાન તેભજ ભશય /પ્રથભાક્ષય 

ધયાલે છે . ત્રકભાું સ્નલાવી (અયજદાય)ના 

દતતિત/અુંગૂઠાનુું સ્નળાન અલશ્મ શલુું જઈએ. 

 િાત્રી કય કે સ્નલાવીઓ વુભાસ્શતગાય છે કે 

તેના/તેણીના ફામભેરીક્ટ્વન આધાય નોંધણી/અડેટ 

ભાટે જ ઉમગ કયલાભાું આલળે અને અન્મ કઈ શેતુ 

ભાટે ઉમગ કયલાભાું આલળે નશી. 
 

 રયચમદાતા/એચઓએપ આધારયત નોંધણીના રકતવાભાું, પભવભાું રયચમદાતા/એચઓએપના દતતિત/અન્ગૂઠાનુું સ્નળાન 

અનુક્રભે રયચમદાતા અને એચઓએપ ભાટે આલાભાું આલેર સ્લબાગભાું બયલાભાું આલેરી સ્લગત વાથે ઉરબ્ધ શલા 

જઈએ 

 વફ્ટલેય ક્ટ્રામન્ટ ય આલાભાું આલેર તક્રીન્વ ભુજફ 

ડેટા કેપ્ચયની ળૃુંિરાભા આધાય ક્ટ્રામન્ટ વફ્ટલેયભા 

સ્નલાવીન જનવાુંસ્ખ્મકીમ અને ફામભેરરક ડેટા ભેલ, 

 સ્નસ્ચચત કય કે નોંધણી/અડેટ દયસ્ભમાન સ્નલાવીન 

તક્રીન વતત ચારુ શમ અને નોંધલાભાું આલી યશેરા 

ડેટાની ફેલડી િયાઈ કયલા સ્નલાવીને જણાલ અને 

વાઈન ઓપ કયતા શેરાું સ્નલાવી વાથે 

જનવાુંસ્ખ્મકીમ ડેટાની ભૂલમાુંકન કય. 

 તલીકૃસ્તત્ર છા, દતતિત કય અને સ્નલાવીને આ 

તથા નોંધણીના અુંતે વુંભસ્ત ય સ્નલાવીના દતતિત 

ભેલ. 

 સ્નસ્ચચત કય કે નોંધણી/અડેટ પભવ, અવર ુસ્ષ્ટકતાવ 

દતતાલેજ અને દતતિત કયેર વુંભસ્તત્રને 

એનયરભેન્ટ/અડેટ ક્ટ્રામન્ટભા અરડ કયલાભાું 

આવમા છે અને તભાભ દતતાલેજ સ્નલાવીને યત કમાવ 

છે. 

વીઈએરવી ઓયેટય એટરે કણ અને તેની/તેણીની રામકાત ળુું ળુું છે? 

વીઈએરવી ઓયેટયને નોંધણી ભથક િાતે નોંધણીની કાભગીયી કયલા ભાટે નોંધણી એજન્વી 

દ્લાયા નકયીએ યાિલાભાું આલે છે. એ નોંધલાનુું યશે છે કે વીઈએરવી ઓયેટય પક્ટ્ત ફાકની જ 

નોંધણી/અડેટ કયી ળકે છે અને અન્મ કઈણ પ્રકાયની નોંધણી કયી ળકત નથી.  
આ બૂસ્ભકા ભાટે રામક થલા ભાટે વમસ્ક્ટ્તએ નીચેના ભાદુંડ ૂણવ કયલા જઈએ .: 

 વમસ્ક્ટ્તની લમ ૧૮ લયવ કે તેથી લધુ શલી જઈએ. 
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 વમસ્ક્ટ્તએ ૧૦+૨ ાવ કયેર શલુું જઈએ તથા તનાતક શમ તે ઇચ્છનીમ છે . 

 આુંગણલાડી આળા લકવયના રકતવાભાું, ૧૦ભુ ાવકયેર લયણીમ છે 

 વમસ્ક્ટ્તની આધાય ભાટે નોંધણી થમેરી શલી જઈએ અને તેન/તેણીન આધાય ક્રભાુંક તૈમાય થમ શલ જઈએ. 

 વમસ્ક્ટ્ત એન્ડ્રઇડ ઓએવ/કમ્પ્મુટય વાથે તભાટવપન ચરાલલાની ામાની વભજણ ધયાલતી શલી જઈએ અને તથાસ્નક બાાના કી -ફડવ અને 

રાન્વરીટયેળનને વયતાથી વભજાતી શલી જઈએ.  
 વમસ્ક્ટ્તએ પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા સ્નમુક્ટ્ત કયલાભાું આલેર યીક્ષણ અને પ્રભાણીકયણ એજન્વી ાવેથી  “વીઈએરવીઓયેટય પ્રભાણત્ર” ભેવમુું શલુું 

જઈએ. 

 નોંધ: “વીઈએરવી ઓયેટય પ્રભાણત્ર” ભેલલાથી વમસ્ક્ટ્ત પ્રાસ્ધકયણની વૂસ્ચભાું વભાસ્લષ્ટ 

નોંધણી એજન્વીઓ વાથે નકયી લગય નોંધણી/અડેટ ળરૂ કયલાને શક્ટ્કદાય ફની જતી નથી 

વીઈએરવી ઓયેટય તયીકે કાભ ળરૂ કયતા શેરાું: 

 નોંધણી ળરૂ કયતા શેરાું પ્રાસ્ધકયણની ભાગવદળવક વૂચન અનુવાય વમસ્ક્ટ્તને કઈણ નોંધણી એજન્વી દ્લાયા કાભે યાિલાભાું આલી શલી જઈએ 

તથા તેને વરક્રમ કયી શલી જ જઈએ. 
 વમસ્ક્ટ્તએ ફા નોંધણી પ્રરક્રમા અને ફા નોંધણી દયસ્ભમાન લાયતા વીઈએરવી ટેફરેટ અુંગે પ્રાદેસ્ળક કામાવરમ /નોંધણી એજન્વીઓ દ્લાયા 

ચરાલલાભા આલતા પ્રસ્ળક્ષણ વત્રભાું શાજયી આી શલી જઈએ 

 વમસ્ક્ટ્તએ પ્રભાણીકયણની યીક્ષા આતા શેરાું પ્રાસ્ધકયણની લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ ફા નોંધણી અુંગેની વુંૂણવ પ્રસ્ળક્ષણ વાભગ્રીનુું લાુંચન કમુું 

શલુું જઈએ. 
 વીઈએરવી ઓયેટયે નોંધણી એજન્વીને જરૂયી દતતાલેજ વાથે  તેનુું /તેણીનુું “ઓન ફડીંગ પભવ” અલશ્મ યજૂ કયલુું જે ફદરાભાું આ પભવ 

ચકાવણી ભાટે વુંફુંસ્ધત “મુઆઈડીએઆઈ ના પ્રાદેસ્ળક કામાવરમ ”ને યજૂ કયળે. ચકાવણી ફાદ, પ્રાસ્ધકયણના પ્રાદેસ્ળક કામાવરમ વુંફુંસ્ધત નોંધણી 

એજન્વી વાથે ઓન ફડીંગન તલીકાય/અતલીકાય કયળે 

 ત્માયફાદ નોંધણી એજન્વી આધાય ક્ટ્રામન્ટ વફ્ટલેયભાું વીઈએરવી ઓયેટયના ફામભેરીક્ટ્વ રઈને તેન/તેણીન ઉભેય કયળે અને તેને/તેણીને 

વીઈએરવી ટેફરેટ ઓયેટ કયલા ભાટે મુઝય નેઈભ અને ાવલડવ આળે. 
 એનયલડ મુઝય એટરે મુઆઈડીએઆઈ િાતે મુઝયના ફામભેરીક્ટ્વ સ્લગતનુું ચકાવણી વપતાૂલવક ૂરુું થઇ ગમુું છે અને નોંધણી ભથકે તથાસ્નક 

ડેટાફેઝભા વુંગ્રશ કયલાભાું આલેર છે. 

 

 

 

 

 

વત્માક એટરે કણ અને તેની/તેણીની જલાફદાયી ળુું છે? 

જમાયે સ્નલાવી નોંધણી કેન્ર િાતે આધાય ભાટે નોંધણી કયાલલા આલે છે ત્માયે સ્નલાવી જે દતતાલેજ આે છે તેભાુંથી જનવાુંસ્ખ્મકીમ ભાસ્શતીની નોંધ 

કયલાભાું આલે છે. 

વત્માક 
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 સ્નલાવી દ્લાયા યજૂ કયલાભાું આલેરા દતતાલેજના પ્રભાણીકયણનુું ચકાવણી દતતાલેજનુું ચકાવણી કયલાને અસ્ધકૃત અસ્ધકાયી દ્લાયા કયલાભાું આલે 

છે. 

 નોંધણી કેન્ર િાતે શાજય વત્માક , સ્નલાવી દ્લાયા બયલાભાું આલેરા નોંધણી /અડેટ પભવ વાભે તેના દ્લાયા યજૂ કયલાભાું આલેરા 

દતતાલેજનીચકાવણી કયળે. 

 અગય દતતાલેજનીચકાવણી ભાટે અગય યજીતરાય વેલાપ્રલૃત અસ્ધકાયીઓને પાલલાને અવભથવ શમ ત આલી ચકાવણીની કામવસ્લસ્ધથી વુરયસ્ચત 

વેલાસ્નલૃત વયકાયી અસ્ધકાયીઓની વેલાઓન ઉમગ કયલ જઈએ. 

 (વળતત્ર દ અને વીીએભએપ વસ્શત ) વયકાયભાુંથી અને ફેંક વસ્શત જાશેય કે્ષત્રના એકભભાુંથી ગુ્ર “વી”/લગવ ૩ના કભવચાયીઓની યેન્કથી 

નીચા નશી એલા કઈણ વેલાપ્રલૃત/વેલાસ્નલૃત અસ્ધકાયીઓને વત્માક તયીકે કાભે યાિલાની છત આી ળકાળે . ભટા ળશેય અને ભેર જેલા 

સ્લતતાય જમાું યજીતરાય આલા વેલાસ્નલૃત /વેલાપ્રલૃત અસ્ધકાયીઓની વેલાઓ ભેલલાને અવભથવ શમ ત્માું પ્રાસ્ધકયણના પ્રાદેસ્ળક કામાવરમની 

ભુંજૂયીથી વત્માક ુયા ાડલા ભાટે ફાહ્ય વમાાયીની વેલા રઇ ળકામ છે. 

 વત્માક, નોંધણી એજન્વી તયીકે બાડે યાિલાભાું આલેર શમ એ જ વમાાયીભાુંથી ના શલા જઈએ. યજીતરાયે એ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જરૂયી છે કે 

વત્માકને કે્ષત્રભાું ભુકતા શેરાું મગ્મ પ્રસ્ળક્ષણ આલાભાું આલેર છે. અગય અને જમાું જરૂયી શમ  ત અને ત્માું કેન્રભાું યજીતરાય એક કયતા લધાયે 

વત્માકની સ્નભણુુંક કયી ળકે છે. 

 નોંધણી ળરૂ કયતા શેરાું યજીતરાયે શદ્દા વાથે તભાભ વત્માકની માદી અસ્ધવૂસ્ચત કયલી જઈએ અને વુંફુંસ્ધત પ્રાદેસ્ળક કામાવરમ વાથે આ 

માદીનુું આદાનપ્રદાન કયલુું જઈએ.  

વત્માકે દતતાલેજનીચકાવણી કયતી લિતે ધ્માનભાું યાિલી જ જઈએ એલી ચકાવણી ભાટેની મુઆઈએડીઆઈની ભાગવદળવકવૂચનાઓ કઈ કઈ 

છે? 

 િાત્રી કય કે સ્નલાવી ાવે ચકાવણી ભાટે અવર દતતાલેજ છે..  

 આધાય નોંધણી/અડેટ ભાટે સ્નલાવી દ્લાયા યજૂ કયલાભાું આલેર દતતાલેજ પક્ટ્ત મુઆઇડીએઆઈ દ્લાયા ભુંજૂય કયામેરા દતતાલેજની માદીભા 

શલા જ જઈએ. 

 રયસ્ળષ્ટ વી ભુજફ ઓિન ુયાલ , વયનાભાન ુયાલ , વુંફુંધન ુયાલ , જન્ભતાયીિન ુયાલ ભાટે (પક્ટ્ત મુઆઇડીએઆઈની ભાન્મ 

દાતતાલેજની માદીભા ભાન્મ યાિલાભાું આલેરશમ તેલા જ) ભાટે અસ્ધકાયીઓ/વુંતથાઓ દ્લાયા આલાભાું આલતા પ્રભાણત્ર ભાટે પભેટ છે.  

 અગય વત્માકને ફનાલતી/પેયપાય કયામેર દતતાલેજની ળુંકા થામ ત તેઓ ચકાવણી કયલાન ઇનકાય કયી ળકે છે.વત્માક યજૂ કયલાભાું આલેરા 

દતતાલેજનીચકાવણી કયલાન ઇનકાય કયે ત નોંધણીના પભવ ય વત્માકે  ઇન્કાયના કાયણની ટૂકભાું નોંધ કયલી જઈએ  

 અગય વત્માક ચકાવણી કયલાન કાયણ વાથેઇન્કાય કયે અથલા કઈણ કાયણની નોંધ કમાવ લગય સ્નલાવીને યત ભકરી દે ત પરયમાદ સ્નલાયણ 

ભાટે યજીતરાય દ્લાયા ઉબા કયલાભાું આલેરા િાવ પ્રાસ્ધકયણન સ્નલાવી વુંકવ કયી ળકે છે. 

 ીઓઆઇ,ડીઓફી, ીઓએ, ીઓઆય, વાથે ક્રભાનુવાય નાભ, જન્ભતાયીિ, વયનાભુું, અને વુંફુંધની સ્લગતનુું ચકાવણી કય. 

– નાભ 

– ીઓઆઇ ભાટે સ્નલાવીનુું નાભ અને તતલીય ધયાલતા દતતાલેજની જરૂય ડે છે .ુસ્ષ્ટકતાવ દતતાલેજ ફુંને ધયાલે છે તેનીચકાવણી કય. 
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– યજૂ કયલાભાું આલેરા ીઓઆઇ દતતાલેજ ૈકી કઈણ દતતાલેજ સ્નલાવીની તતલીય ધયાલત નથી ત તેન સ્લસ્ધભાન્મ ીઓઆઇ 

તયીકે તલીકાય કયલાભાું આલળે નશી. વલવગ્રાશી અને કષ્ટયસ્શત દતતાલેજ ફનલા ભાટે જૂની તતલીય વાથેના દતતાલેજ તલીકામવ છે . 

 

 સ્નલાવીને તેનુું/તેણીનુું નાભ ૂછીને દતતાલેજભાું નાભની ુસ્ષ્ટ કય . આ એ વુસ્નસ્ચચત કયલા ભાટે છે કે સ્નલાવી તેના તાના દતતાલેજ યજૂ કયે 

છે. 

 વમસ્ક્ટ્તનુું નાભ ુયેુરુું નોંધલુું જઈએ. તેભાું શ્રી, કુભાયી, શ્રીભતી, ભેજય, વેલાસ્નલૃત, ડક્ટ્ટય લગેયે જેલા અસ્બલાદન ળબ્દ કે ળીવક ન વભાલેળ 

થલ જઈએ નશી. 

 

એ.વમસ્ક્ટ્તનુું નાભ અત્મુંત કાજીૂલવક અને વાચીયીતે રિલુું એ િુફ અગત્મનુું છે . ઉદાશયણ તયીકે, પ્રસ્તલાદી કશેળે કે તેનુું નાભ લી . સ્લજમન  છે 

જમાયે તેનુું ૂરુું નાભ લેંકટયભણ સ્લજમન શળે અને એ જ યીતે આય. કે. શ્રીલાતતલનુું ૂરુું નાભ શકીકતભાું યભેળ કુભાય શ્રીલાતતલ શળે. એ જ યીતે, 
ભસ્શરા નોંધણી કયાલનાય કશેળે કે તેણીનુું નાભ કે . એવ. કે. દુગાવ છે જમાયે તેણીનુું ૂરુું નાભ કલરુયી વુમાવ કનક દુગાવ શળે . તેની/તેણી ાવેથી 

તેના/તેણીના પ્રથભાક્ષયના સ્લતતયણની ચક્ટ્કવાઈ કય અને યજૂ કયલાભાું આલેરા દતતાલેજી ુયાલાભા તેની િયી કય ..  
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ફી. અગય જાશેય કયલાભાું આલેરા નાભ અને દતતાલેજ (ીઓઆઈ)ભા યશેરા નાભભા તપાલત જડણી અન/ેઅથલા પ્રથભ,ભધ્મ અને અુંસ્તભ નાભના 

ક્રભ ુયત ભમાવરદત શમ ત સ્નલાવી દ્લાયા જાશેય કયલાભાું આલેર નાભની નોંધણી કયી ળકાળે.. 

 

 

એ. અગય નોંધણી કયાલનાય દ્લાયા યજૂ કયલાભાું આલેરા ફે દતતાલેજી ુયાલાઓભા એ જ નાભભાું તપાલત (એટરે કે પ્રથભાક્ષય અને ુયા નાભ વાથે) 
શમ ત નોંધણી કયાલનાયનુું ૂરુું નાભ નોંધલુું જઈએ. 
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ફી. ક્ટ્માયેક સ્ળળુઓ કે ફાકને શજી નાભ આલાભાું આલેર નશી શમ . ઇઆઇડી પાલલા ભાટે વમસ્ક્ટ્તનુું નાભ ભેલલાનુું ભશત્લ નોંધણી કયાલનાયને 

વભજાલીને ફાક ભાટે ઈસ્ચ્છત નાભ જાણલાની કસ્ળળ કય. ીઓઆઈ ભાટે ુસ્ષ્ટકતાવ દતતાલેજની અપ્રાપ્મતાના વુંજગભાું રયચમદાતાની વશામથી નાભ 

નોંધલુું જઈએ.. 

જન્ભતાયીિ(DoB) 

 એ. સ્નલાવીની જન્મ્તાયીિભાું વુંફુંસ્ધત જગ્માએ રદલવ,ભશીન અને લયવ દળાવલલા જ જઈએ..  

ફી. અગય સ્નલાવી જન્ભતાયીિન દતતાલેજી ુયાલ યજૂ કયે છે  ત  જન્મ્તાયીિને “ચકાવણીકૃત” તયીકે ગણલાભાું આલે છે.જમાયે સ્નલાવી 

કઈણ દતતાલેજી ુયાલા લગય જન્ભતાયીિ જાશેય કયે છે ત્માયે જન્ભતાયીિને “ર્સ્ત” તયીકે ગણલાભાું આલે છે. 

વી. જમાયે સ્નલાવી ચક્ટ્કવ જન્ભતાયીિ આલાને અવભથવ શમ અને સ્નલાવી દ્લાયા પક્ટ્ત લમ દળાવલલાભાું આલી શમ કે વત્માક દ્લાયા 

અુંદાજ ભુકલાભાું આવમ શમ ત્માયે પક્ટ્ત લમની જ નોંધ કયલાભાું આલે છે. આલા રકતવાભાું વફ્ટલેય આઆ જન્ભના લયવની ગણતયી 

કયી રેળે. 

ડી. વત્માકે નોંધણી /અડેટ પભવભા નોંધની િયાઈ કયલી જઈએ અને વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે સ્નલાવીએ જન્ભતાયીિને 

“ચકાવણીકૃત”/”ર્સ્ત” તયીકે વાચીયીતે દળાવલી છે અથલા તેની/તેણીની લમ બયેરી છે. 

યશેણાુંકનુું વયનાભુું 

 એ. ીઓએ નાભ અને વયનાભુું ધયાલે છે તેની િયાઈ કય . વત્માકે વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે ીઓએ દતતાલેજનુું નાભ ીઓઆઇ 

દતતાલેજભાું નાભ વાથે ભે િામ છે. અગય ીઓઆઇ અને ીઓએ દાતતાલેજભાું નાભભાું તપાલત પક્ટ્ત નાભની જડણીભાું અને/અથલા પ્રથભ, ભધ્મ અને 

અુંસ્તભ ની ળૃુંિરાભા શમ ત આલ તપાલત તલીકામવ છે.. 

ફી. અગય કઈ શમ ત, “કેય ઓપ” વમસ્ક્ટ્તનુું નાભ વાભાન્મ યીતે ભાતાસ્તા અને વુંતાન વાથે યશેતા અનુક્રભે ફાક ભાટે અને લૃદ્ધ રક 

ભાટે રેલાભાું આલતુું શમ છે. અગય પ્રાપ્મ ના શમ ત આ વયનાભાની રીટી િારી છડી દ.. 

વી. વયનાભાભાું ઉભેય કયલાની છૂટ છે. ભાભૂરી કે્ષત્ર જેલા કે ર્યન નુંફય, ળેયી ન., રેન નુંફય, ઉભેયલાની, ભુરણ વુંફુંસ્ધત બૂર વુધાયલાની 

ીનકડ લગેયેભા નજીલા પેયપાય/વુધાયાઓ કયલાની સ્નલાવીને છૂટ આી ળકામ છે. 
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એ. અગય વયનાભાભાું ઉભેયાભા સ્લનુંતી કયલાભાું આલેર પેયપાય ભશત્લૂણવ શમ અને ીઓએભા નોંધલાભાું આલેર ભૂ વયનાભાને ફદરી 

નાિતુું શમ ત સ્નલાવીએ લૈકસ્લક ીઓએ યજુ કયલુું જરૂયી છે  અથલા રયચમદાતા ભાયપત નોંધણી કયાલલી જરૂયી છે . 

 

વુંફુંધની સ્લગત: 

એ. ૫ લયવથી નાની લમના ફાકના રકતવાભાું , ભાતાસ્તા કે લારી ૈકી એક નુું “નાભ”  અને “આધાય ક્રભાુંક ”  આલા પયજીમાત 

છે.ફાકની નોંધણી કયલે ત્માયે ભાતાસ્તા/લારીએ તેઓના આધાય ત્ર અલશ્મ યજૂ કયલા જઈએ (અથલા તેઓ તેની વાથે નોંધણી કયલી 

ળકે છે).  
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ફી. ુખ્તલમી વમસ્ક્ટ્તના રકતવાભાું , ભાતાસ્તા કે જીલનવાથી સ્લળેની ભાસ્શતી ભાટે કઈ ચકાવણી કયલાભાું આલળે નશી .ભાત્ર આુંતરયક 

શેતુઓ ભાટે જ તેઓની નોંધ કયલાભાું આલે છે. 

રયલાયના લડા (HoF): 

એ. ચકાવણી કય કે ીઓઆય દતતાલેજ રયલાયના લડા અને રયલાયના વભ્મ લચ્ચે વુંફુંધ પ્રતથાસ્ત કયે છે . જેભના નાભ વુંફુંધના 

દતતાલેજભાું નોંધલાભાું આલેરા શમ તેભની જ વુંફુંધના દતતાલેજ (ીઓઆય)ના આધાયે નોંધણી કયી ળકાળે. 

ફી. જમાયે જમાયે રયલાયના વભ્મની નોંધણી કયલાભાું આલે ત્માયે ત્માયે રયલાયના લડાએ રયલાયના વભ્મ વાથે અલશ્મ જલુું જઈએ . 

વી. એચઓએપ આધારયત ચકાવણીના રકતવાભાું , વત્માકે નોંધણી/અડેટ પભવભા એચઓએપ સ્લગતની િયાઈ કયલી જ જઈએ . પભવભાું 

એચઓએપનુું નાભ અને આધાય ક્રભાુંકનુું  આધાય ત્ર વાથે ચકાવણી કયલુું જઈએ . 

ડી. વુસ્નસ્ચચત કય કે એચઓએપ આધારયત નોંધણીના રકતવાભાું, પભવભાું દળાવલેરી વુંફુંધની સ્લગત પક્ટ્ત એચઓએપની જ શમ . 

ભફાઈર નુંફય અને ઈભેઈર એડ્રેવ: 

એ. આ ઓટીી ભાયપત ઈકેલામવીના શેતુવય ભફાઈર નુંફયની અગત્મતા વભજાલળ અને વુસ્નસ્ચચત કયળ કે સ્નલાવી તેના /તેણીના 

ભફાઈર નુંફય આે છે. (પયજીમાતણે) 

ફી. આ સ્નલાવીને તેનુું/તેણીનુું ઈભેઈર અડે્રવ આલાની ણ વરાશ આળ કેભકે વપ કે અવપ તભાભ પ્રભાણીકયણની સ્નલાવીને ઈભેઈર 

ભાયપત જાણ કયલાભાું આલતી શલાથી એ વુયક્ષાભાું લધાય કયે છે. 

 

દતતાલેજ લગયના સ્નલાવીઓની આધાયભાું નોંધણી કેલીયીતે કયલાભાું આલે છે? 

એ. નોંધણીના વભમે ભશત્લના જનવાુંસ્ખ્મકીમ ડેટાનુું મગ્મયીતે ચકાવણી      કયલાભાું આલે તે 

જરૂયી છે . ઓિના ુયાલા (ીઓઆઇ) અને વયનાભાના ુયાલા (ીઓએ) તયીકે ભાન્મ 

દતતાલેજ ૈકી કઈણ દતતાલેજ સ્નલાવીઓ રાલી ળકે છે..  

ફી. અગય સ્નલાવી ઓિન ુયાલ કે વયનાભાન ુયાલ આલાને અવભથવ છે ત તેઓની 

નોંધણી ૂલવ-સ્નમુક્ટ્ત “રયચમદાતા” ભાયપત કયી ળકામ છે. ૂલવ-સ્નમુક્ટ્ત રયચમદાતાને યજીતરાય કે 

પ્રાદેસ્ળક કામાવરમ દ્લાયા નકી કયલાભાું આલે છે તથા અસ્ધવૂસ્ચત કયલાભાું આલે છે. 

વી. રયચમદાતા એ એલી વમસ્ક્ટ્ત છે જે કઈણ ીઓએ/ીઓઆઇ ધયાલતા ના શમ તેલા સ્નલાવીની ઓિ આલા ભાટે યજીતરાય દ્લાયા અસ્ધકૃત 

શમ છે.આ ઓિન ભતરફ સ્નલાવીને ચારયત્ર્મનુું પ્રભાણત્ર આલુું એલ નથી . 

રયચમદાતા એટરે કણ? 

એ.રયચમદાતાઓ યજીતરાય દ્લાયા સ્નધાવરયત અને મુઆઇડીએઆઈના વીઆઈડીઆયભા “રયચમદાતાઓ” તયીકે નોંધલાભાું આલેરી વમસ્ક્ટ્તઓ શમ છે (દા.ત. 
યજીતરાય ના કભવચાયીઓ , તથાસ્નક વુંતથાના ચૂુંટામેરા વભ્મ , તથાસ્નક લશીલટી વુંતથાના વભ્મ , ટારી, પ્રબાલક જેલા કે સ્ળક્ષક , આયગ્મ વેલક અને 

તફીફ, આુંગણલાડી/આળા કામવકય, તથાસ્નક એનજીઓના પ્રસ્તસ્નસ્ધઓ લગેયે 

રયચમદાતા 
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ફી. કેટરાક રકતવાઓભાું, યજીતરાવવની વુગભતા િાતય િુદ મુઆઇડીએઆઈ પ્રાદેસ્ળક કામાવરમ રયચમદાતાઓન વભુશ સ્નધાવરયત કયલા  ભાટેના ગરા 

રેળે..  

વી. રયચમદાતા ૧૮ લયવથી લધુ લમન શલ જઈએ અને રયચમદાતા ગુનાસ્શત ઈસ્તશાવ ધયાલત નશી જ શલ જઈએ . 

ડી. રયચમદાતાઓ યજીતરાય વાથે જડામેરા શળે . વુંફુંસ્ધત યજીતરાય દ્લાયા જમાું વુધી સ્નધાવરયત કયલાભાું આલેર શળે ત્માું વુધી અને મુઆઇડીએઆઈના 

વીઆઈડીઆયભા ચક્ટ્કવ યજીતરાય ભાટે “રયચમદાતાઓ” તયીકે નોંધણી કયલાભાું આલેરી શળે ત્માું વુધી એના એ જ રયચમદાતાઓન એક કયતા લધુ 

યજીતરાય દ્લાયા ઉમગ કયલાભાું આલળે . આથી, રયચમદાતાયજીતરાયના અસ્ધકાયકે્ષત્રની અુંદય જ રકની ઓિ આી ળકાળે . ઉયાુંત, પ્રળાળનીમ 

વીભાઓ (યાજમ, જીલરા તતય) દ્લાયા યજીતરાય રયચમદાતાની કાભગીયીને લધાયે વીસ્ભત કયી ળકે છે..  

રયચમદાતાની જલાફદાયીઓ ળુું ળુું છે? 

એ. એકલાય યજીતરાય રયચમદાતાઓને પ્રદેળાનુવાય (જીલર/યાજમ જેભાું રયચમદાતા કાભ કયલાને અસ્ધકૃત શમ છે ) નક્ટ્કી કયી નાિે છી તે 

રયચમદાતાઓને અસ્ધવૂસ્ચત કયળે. 

ફી. રયચમદાતાઓને આધાય કામવક્રભથી રયસ્ચત કયલા અને રયચમદાતાની જલાફદાયીઓ અને ઉત્તયદાસ્મત્લ વભજાલલાભાટે યજીતરાય અને 

મુઆઇડીએઆઈ દ્લાયા આમસ્જત આધાય જાગૃસ્ત કામવળાાભા રયચમદાતાઓએ અલશ્મ શાજયી આલી જઈએ . 

વી. અગય સ્નધાવરયત રયચમદાતારયચમદાતા તયીકે કાભ કયલાને તૈમાય શમ ત આધાય નોંધણીઓને વભથવ ફનાલલા ભાટે  તથા મુઆઇડીએઆઈ  અને 

યજીતરાય દ્લાયા રયચમદાતાઓ ભાટે સ્નમત કયલાભાું આલેરી ભાગવદળવક વૂચનાઓનુું અનુવયણ કયલા ભાટે તેણે /તેણીએ (“રયસ્ળષ્ટ ડી” તયીકે વુંરગ્ન 

સ્નમત પ્રપભાવભા) રયચમદાતા થલા અુંગે રેસ્િત વુંભસ્ત  આલાની યશેળે. 

ડી. રયચમદાતાઓ નોંધણી થમેરા શલા જરૂયીછે અને તેભણે આધાય ક્રભાુંક અલશ્મ ભેવમ શલ જઈએ તથા કામવક્ષેત્રભાું સ્નલાવીઓની ઓિ 

આલાનુું ળરૂ કયે તે શેરાું વુંભસ્તત્રકભા દતતિત કમાવ શલા જઈએ . 

ઈ. તેભણે વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે યજીતરાયે તેઓની મુઆઇડીએઆઈ િાતે રયચમદાતા તયીકે નોંધણી કયેરી છે અને તેઓને વરક્રમ ફનાલેરા છે . 

એપ. રયચમદાતાઓએ નોંધણી અનુવૂસ્ચઓ, તેઓને વોંલાભાું આલેર સ્લતતાયભાું નોંધણી કેન્રના તથ અને કાભકાજના કરાક સ્લે તાની જાતને 

ભાસ્શતગાય યાિલી જઈએ.  

જી. તેભણે અલશ્મ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે તેભના વુંકવની ભાસ્શતી નોંધણી કેન્ર િાતે વાચી યીતે દળાવલલાભાું આલી છે . અગય પ્રદર્પળત કયાઈ ના 

શમ/િટી ભાસ્શતી શમ ત સ્લગત /વાચી ભાસ્શતી દળાવલલા નોંધણી કેન્રના સ્નયીક્ષકને જણાલ. 

એચ. રયચમદાતાઓ સ્નલાવીઓ દ્લાયા વુગમ્મ શલા જઈએ. 

આઈ. રયચમદાતાઓએ રયળુદ્ધતા અને વુંૂણવતા ભાટે નોંધણી પભવભા સ્નલાવીના નાભ અને વયનાભાની િયાઈ કયલી જઈએ.યીચમદાતાએ પભવભા 

તેની/તેણીની તાની સ્લગત ણ તાવલી જઈએ અને ત્માયછી નોંધણી પભવભા અાલાભાું આલેરી જગ્માએ તેના /તેણીના દતતિત 

કયલાજઈએ/અુંગૂઠાનુું સ્નળાન રગાલલુું જઈએ. 

કે. યીચમદાતાએ સ્નલાવીના નાભઅને વયનાભાની સ્લગત કાજીૂલવક અલશ્મ તાવલી જઈએ અને તેઓની તલીકૃસ્ત /અતલીકૃસ્ત આલી જઈએ. 

એર. સ્નલાવીની નોંધણીની ુસ્ષ્ટ કયલા ભાટે રયચમદાતાઓએ આધાય ક્ટ્રામન્ટ ય તેઓના ફામભેરીક્ટ્વ આલા ડળે . 

એભ. જમાું વુંભસ્તની સ્પ્રન્ટ ભાટે જરૂયી શમ ત્માું નોંધણી ભાટેની વુંભસ્ત ય યીચમદાતાએ દતતિત કયલા ડળે/અુંગૂઠાનુું સ્નળાન આલુું ડળે. 
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એન. રયચમદાતાઓએ તેઓ જેભની ઓિ આતા શમ તે સ્નલાવીની ઓિની ુસ્ષ્ટ અલશ્મ કયલી જઈએ . 

ઓ. રયચમદાતાઓએ પક્ટ્ત એલા સ્નલાવીઓની ઓિ આલી જઈએ જેની ાવે ઓિ કે વયનાભાન દતતાલેજી ુયાલ નથી . 

ી. રયચમદાતા તેની ાવે આલતી દયેક વમસ્ક્ટ્તની ઓિ આલાને ભજફૂય નથી . 

ક્ટ્મૂ. સ્નલાવીની ઓિ આલા ભાટે રયચમદાતા કઈ ળુલક રગાડી ળકે નશી . જ કે, યજીતરાય તેભના આ કામવ ભાટે ચૂકલલાનુું થતુું ભાનદૌ લેતન નક્ટ્કી 

કયી ળકે છે.    

રયચમદાતાની જલાફદાયીઓ ળુું ળુું છે? 

એ. નોંધણી લિતે (ભૃત કે જીસ્લત) અન્મ વમસ્ક્ટ્તની નકર કયલા ભાટે વમસ્ક્ટ્ત વાથે યીચમદાતાએ વાુંઠગાુંઠ કયલી નશી . 

ફી. વમસ્ક્ટ્તની જનવાુંસ્ખ્મકીમ ભાસ્શતી ફદરાલીને કે િટી ફામભેરીક ભાસ્શતી આાલા ભાટે વાુંઠગાુંઠ કયીને અન્મ વમસ્ક્ટ્તની ઓિ ધાયણ કયલા ભાટે 

આધાય ધાયકને યીચમદાતાએ કઈ ભદદ કયલી જઈએ નશી. 

વી. ભાગવદળવક વૂચનાઓના ઉલરુંર્ન ફદર રયચમદાતા વાભે કડક કામવલાશી કયલાભાું આલળે . 
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પ્રકયણ ૩ 

નોંધણી એજન્વી અને નોંધણી કભવચાયીઓનુું ઓન-ફડીંગ 

 
 
 
 
 
 

પ્રકયણ ૩:નોંધણી એજન્વી અને નોંધણી કભવચાયીઓનુું ઓન-ફડીંગ 

 

ઓન-ફડીંગ નોંધણી એજન્વી 

 

 

 

 
 

નધણી એજન્વીઓએ નોંધણી ભથક ભાટે ઓન -ફડીંગ 

પ્રરક્રમાભાુંથી વાય થલુું ડળે. 

પ્રાસ્ધકયણ યજીતરાવવ અને ઈએ વાથે ઓન -બ્ર્દીંગ પ્રરક્રમાનુું વુંકરન 

કયળે. 

 

 
ઓન-ફડીંગ પ્રરક્રમાભાું વાથેવાથે સ્નમ્નસ્રસ્િત ફાફતન વભાલેળ 

થળે: 

 ઈએએવ નોંધણી ભથકની 

 ગઠલણીની મજના જાશેય કયળે , એટરે કે , ક્ટ્માયે અને ક્ટ્માું 

કેન્રની તથાના કયલાભાું આલળે. 

 ઈએએવ એ ણ દળાવલળે કે તેઓ ાવે પ્રભાસ્ણત અને વરક્રમ 

ઓયેટય, જરૂયી ભળીન અને શાડવલેય કાભ ય ગઠલલા ભાટે 

ઉરબ્ધ છે. 
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ઈએએવ એ વુસ્નસ્ચચત કયલાનુું છે કે તેભના 

ઈએ કડ શેઠ કાભ કયતા વલવ 

ઓયેટય/સ્નયીક્ષક ઓયેટય સ્વન્ક અને 

ેકેટ સ્વન્ક અદા કયે છે. 

 

વૂસ્ચત કયલાભાું આલેરી રિકલન્વી ભુજફ 

વીન્કીંગ પ્રરક્રમા ૂયી થઇ જળે એટરે વરક્રમ 

ભથકની વૂચી મુઆઇડીએઆઈના 

અઈન્ટભેન્ટ ટવર ય દેિાલાનુું ળરુ થઇ 

જળ.ે 

 
ઈએ યજીતરાય વાથે યર -ઓઉટ મજના  તથા ભળીનની ગઠલણી 

તૈમાય કયળે અને પ્રાસ્ધકયણ કામાવરમ /નડર અસ્ધકાયી વાથે 

આદાનપ્રદાન કયળે જેઓ ગઠલણીની મજનાને ભુંજુયી આળે .

 

 

 

 

 

નોંધણી કભવચાયીઓનુું ઓન-ફડીંગ 

 

 

 

 

૧. પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા સ્નમુક્ટ્ત કયલાભાું આલેર ટેતટીંગ એન્ડ વટીપીકેળન 

એજન્વી દ્લાયા નોંધણી કભવચાયીઓને મગ્મ યીતે પ્રભાસ્ણત કયાલલાના 

યશેળે. 

 ૨. ભાન્મ પ્રભાણત્ર ભેવમા છી નોંધણી કભવચાયીએ ઓન-ફડીંગ પભવ 

બયલુું ડળે તથા તેના ચકાવણી /વરક્રમકયણ ભાટે તેને નોંધણી એજન્વી 

ભાયપત પ્રાસ્ધકયણના કે્ષત્રીમ કામાવરમ િાતે જભા કયાલલાનુું યશેળે. 
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૪. ઓન -ફડીંગ દયસ્ભમાન , નોંધણી કભવચાયીઓના ફામભેરરક્ટ્વન 

પ્રભાણીકયણ ફાદ એનયરભેન્ટ ક્ટ્રામન્ટભા વુંગ્રશ કયલાભાું આલે છે. 
ઓન-ફડીંગ પ્રરક્રમા દયસ્ભમાન એનયરભેન્ટ ક્ટ્રામન્ટને ઈન્ટયનેટ વાથે 

જડલાની જરૂય યશે છે. 

 ૩. કઈણ મુઝયના ઓન -ફડીંગ ૂલે , મુઝયની ઓિત્રની પાઈર 

ડાઉનરડ કયલાભાું આલળે અને તેને નધણીની એપ્રીકેળનભાું રઇ 

જલાભાું આલળે. 
મુઝયની ઓિની પાઈર ડીજીટરી શતતાક્ષયકૃત .xml પાઈર શમ છે. 

 

 

 

 

૫. ક્ટ્રામન્ટ એ ણ વુસ્નસ્ચચત કયે છે કે પયજભકુપ કયામેર ઓયેટય 

ભાટેન ભાતટય ડેટા ડાઉનરડ થઇ ગમા ફાદ આલા ઓયેટય તે છી 

નોંધણી કે ઓન-ફડવ કયી ળકતા નથી. . 

 ૬. ઓન-ફડીંગ વભમે સ્તથસ્ત: 

 ઓન-ફડવ(નોંધણીકૃત) મુઝય:મુઝયની ફામભેરરક સ્લગતને 

વપતાૂલવક ૂણવ કયી રેલાભાું આલે છે અને તેને તથાસ્નક ડેટાફેઝભાું 

વુંગ્રશ કયલાભાું આલે છે.   
 સ્ફન નોંધણીકૃત : મુઝયની ફામભેરરક સ્લગતનુું ચકાવણી 

વપતાૂલવક ૂણવ કયામુું નથી અને તેને તથાસ્નક ડેટાફેઝભાું વુંગ્રશ 

કયલાભાું આવમ નથી. 

 

 

 

 

૭. નોંધણી કભવચાયીઓ તેભના ફપગયસ્પ્રન્ટ્વ(ડાફી આુંગીઓ, જભણી 

આુંગીઓ અને ફુંને અુંગુઠાઓ) આળે. 
 જમાયે ફમભેત્રીકની ગુણલત્તા વીભાથી ઉય શળે ત્માયે ાવ થમાનુું 

ઈન્ડીકેટય મુઝયને ફતાલલાભાું આલળ.ે 
 ફામભેરરક ભેલલા અને અેસ્ક્ષત વીભા ાવ કયલા ભાટે મુઝયને 

અભમાવરદત પ્રમાવ ભળે. 

 ૮. એકલાય ફામભેરરક ભેલી રેલાભાું આલે એટરે તેના પ્રભાણીકયણ ભાટે 

મુઝય વીઆઈડીઆય વલવયને સ્લનુંતી ભકરે છે. 
 વલવય િાતે પ્રભાણીકયણ દયસ્ભમાન નોંધણી કભવચાયીના ફામભેરરકની, 

નોંધણી વભમે એ જ વમસ્ક્ટ્ત દ્લાયા આલાભાું આલેરા ફામભેરરક 

વાથે તુરના કયલાભાું આલે છે. 
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અગત્મનુું 

 ઈએ કભવચાયીઓએ એ અલશ્મ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે નોંધણી ડીલાઈવ શુંભેળા જીીએવ વાથે જડામેર શલી જ 

જઈએ 

 ઈએ કભવચાયીઓએ એ અલશ્મ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે એનયરભેન્ટ ક્ટ્રામન્ટભા રગ -ઇન વભમે ડીલાઈવ વુંૂણવણે 

કામવળીર છે. 
 ઈએ કભવચાયીઓએ એ અલશ્મ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કેદયેક નોંધણી લિતે ડીલાઈવ કઓડીનેટવ ભેલલાભાું આલે છે. 
 નોંધણી ેકેટભાું જીીએવ કઓડીનેટવ ઉરભ્ધ ના શમ તેલી સ્તથસ્તભાું , નોંધણીન અતલીકાય કયલાભા આલે છે અને 

ઓયેટયન વજાાત્ર માદીભાું વભાલેળ કયલાભાું આલળે અથલા ઓયેટય /સ્નયીક્ષક સ્લરુદ્ધ આગ કાનૂની કામવલાશી 

કયલાભાું આલળ.ે 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

નોંધણી ડીલાઈવનુું 

જીીએવ સ્વન્ક  
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પ્રકયણ ૪ 

આધાય નોંધણી/અડેટ પ્રરક્રમા 
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પ્રકયણ ૪:આધાય નોંધણી/અડેટ પ્રરક્રમા 

 

 આધાય નોંધણી પ્રરક્રમાભાું નોંધણી કેન્રની ભુરાકાત રેલી , આધાય નોંધણી /વુધાયા- રયસ્ળષ્ટ ઈ બયલુું, જનવાુંસ્ખ્મકીમ અને ફામભેરરક ડેટા રેલડાલલા , 
ઈઆઈડી (નોંધણી આઈડી) ધયાલત તલીકૃસ્ત ત્ર રેતા શેરાું ઓિ (ીઓઆઈ) તથા વયનાભા (ીઓએ)ન,વુંફુંધ (ીઓઆય)ન, જન્ભતાયીિના 

દતતાલેજન ુયાલ યજુ કયલાન વભાલેળ થામ છે..  

 જેભની ાવે ઓિના ુયાલા તથા વયનાભાના ુયાલાના દતતાલેજ  ના શમ તેલા સ્નલાવી ભાટે નોંધણીની અન્મ દ્ધસ્તઓ છે એટરે કે 

રયચમદાતા કે રયલાયના લડા  આધારયત નોંધણી ભાયપત.. 

  આધાયની નોંધણી ભાટેની અયજીની તાયીિથી તત્કાર ૂલેના ફાય ભાવભા ફધુું ભીને એકવ બ્માવી (૧૮૨ રદલવ) કે તેથી લધુ રદલવ ભાટે 

બાયતભાું સ્નલાવ કમો શમ તેલી કઈણ સ્નલાવી વમસ્ક્ટ્તઆધાય ભાટે નોંધણી કયાલલાને રામક છે..  

 સ્નલાવીએ પક્ટ્ત એકલાય જ નોંધણી કયાલસ્લ જરૂયી છે કાયણ કે પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા વૂચલલાભાું આલે નશી ત્માું વુધી લધુ નોંધણીઓ અતલીકાયભા 

રયણભળે. 

 આધાયના વજવન ભાટેની પ્રતીક્ષા અલસ્ધ વીઆઈડીઆયભા સ્નલાવી ડેટા ેકેટની પ્રાસ્પ્ત છી ૯૦ રદલવ વુધીની શઈ ળકે છે .  

 નોંધ:એકથી લધુ આધાય ક્રભાુંક આલાભાું આવમા શલાના કાયણ સ્વલામના અન્મ કાયણવય આધાય ક્રભાુંક ફાકી યશી જલાની સ્તથસ્તભાું , 
સ્નલાવીઓએ ુન:નોંધણી કયલાની યશેળે. આધાય ક્રભાુંક ફાકી યશી જલાના કાયણ રયસ્ળષ્ટ-એપભા આલાભા આલેરા છે.  
 

નોંધણીના પ્રકાય 
 

દતતાલેજ –આધારયત 

નોંધણી 

 

 ઓિન ુયાલ(ીઓઆઈ) - પયજીમાત 

 વયનાભાન ુયાલ(ીઓએ) - પયજીમાત 

 જન્ભતાયીિ(ડીઓફી) - લૈકસ્લક 

રયચમદાતા-આધારયત 

નોંધણી 

 

રયચમદાતાઓભાું વભાસ્લષ્ટ છે: 
 યજીતરાયના તાના કભવચાયીઓ 

 ચૂુંટામેરા તથાસ્નક વુંતથાના વભ્મ 

 તથાસ્નક લશીલટી વુંતથાઓના વભ્મ 

 ટારી 

 પ્રબાલક જેલા કે સ્ળક્ષક 

 તલાત્મ કામવકય 

 તફીફ 

 આુંગણલાડી/આળા કામવકય 

 તથાસ્નક એનજીઓના પ્રસ્તસ્નસ્ધઓ 

રયચમદાતા-આધારયત નોંધણી દયસ્ભમાન રેલાભાું આલેરી ભાસ્શતી: 

 રયચમદાતાનુું નાભ 
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 રયચમદાતાન આધાય ક્રભાુંક 

 રયચમદાતાની ફામભેરરક ભાસ્શતીની એક દ્ધસ્ત 

રયલાયના લડા-આધારયત 

નોંધણી 

 

 રયલાયના લડાનુું નાભ 

 સ્નલાવી અને એચઓએપના વુંફુંધ(ીઓઆય)ન ુયાલ 

 રયલાયના લડાન આધાય ક્રભાુંક 

 નોંધણી લિતે રયલાયના લડાનુું ફામભેરરક વભથવન 

ફા નોંધણી (ાુંચ 

લયવની લમથી નાના) 

 

 જન્ભતાયીિન ુયાલ 

 વુંફુંધન ુયાલ (ભાતાસ્તા અને ફાક)  

 કઈણ એક ભાતાસ્તાનુું અથલા લારીનુું નોંધણી આઈડી અથલા 

આધાય ક્રભાુંક, ભાતાસ્તા ફુંને જીસ્લત શમ ત ભાતાનુું  

 નોંધણી લિતે ભાતાસ્તા ૈકી કઈણ એકના ફામભેરરકનુું વભથવન  

 ફાકનુું વયનાભુું વુંરગ્ન ભાતાસ્તા/લારીનુું શળે એ જ યશેળે  

 રયસ્ળષ્ટ જીભાું સ્નમત કયલાભાું આવમા ભુજફ ભાન્મ દતતાલેજની માદી 

 

 

 વુસ્લધા ળુલક:૫ લયવની લમ પ્રાપ્ત કમાવ ફાદ ફાક ભાટે નલેવયથી નોંધણી અને પયજીમાત ફામભેરરક અડેટ સ્ન:ળુલક છે.આલી કાભકાજ ભાટે 

ૈવાની ભાુંગણી કયનાય ઓયેટય/સ્નયીક્ષકને વજાાત્ર માદીભાું ભુકલાભાું આલળે અને તેભની સ્લરુદ્ધ આગ કાનૂની કામવલાશી કયલાભાું આલળે . 
સ્નલાવી ાવેથી રઇ ળકામ તેલા ળુલકની વુંૂણવ સ્લગત રયસ્ળષ્ટ એચભા આલાભાું આલેર છે. 

નોંધણી દયસ્ભમાન રેલાભાું આલેર ભાસ્શતી 
 

૫ લયવથી નાની લમના ફાક સ્વલામ તભાભ વમસ્ક્ટ્તઓ ાવેથી જરૂયી ફામભેરરક ભાસ્શતી . 

 

 

 

 

 

ચશેયાની તતલીય  તભાભ દવ આુંગીઓ  ફુંને કીકીઓનુું તકેન 
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ફામભેરરક ભાસ્શતી જેલી કે- તભાભ દવ આુંગીઓ અને આુંિની કીકી ની ૫ લયવથી નાની લમના ફાક ભાટે જરૂયી નથી. ૫ લયવથી નાની લમના ફાક 

ભાટે ચશેયાની તતલીય રેલાભાું આલે છે. 

જનવાુંસ્ખ્મકીમભાસ્શતીભાુંજાસ્ત,ધભવ,લણવ,જનજાસ્ત,લુંળીમતા,બાા,સ્નલાવીના શક્ટ્કદાયી , આલકના 

અસ્બરેિ કે તફીફી ઈસ્તશાવન વભાલેળ થળે નશી. 

આુંગી ન શલી /આુંિ ન શલી એલા ફામભેરરક અલાદ  ધયાલતા સ્નલાવીની નોંધણી 

ભાટે સ્નમ્નસ્રસ્િત ભેલલાની જરૂય યશેળે:- 

 વુંૂણવ જનવાુંસ્ખ્મકીમ ભાસ્શતી 

 એક કીકી, અગય ફુંને કીકીઓ ભેલલાનુું ળક્ટ્મ ન શમ ત  

 આુંગીઓ ન શમ ત ફાકી યશેરી આુંગીઓની આુંગીની છા  

 અલાદરૂ પટગ્રાપ 

 

આધાય વજવન/અડેળનના ચયણ 

 

   

ચયણ ૧: નોંધણી/અડેટ   

પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા આલાભાું આલેર વફ્ટલેયન ઉમગ કયીને 

નોંધણી એજન્વીઓનોંધણી/અડેટ ેકેટને વીઆઈડીઆયભા 

અરડ કયળે. 
 

 

 

ચયણ ૨:વીઆઈડીઆય િાતે આધાય પ્રરક્રમા 

  નોંધણી એજન્વી તયપથી પ્રાપ્ત નોંધણી/અડેટ ડેટાને 

પ્રાસ્ધકયણ વુંવાસ્ધત કયળે. 

ચયણ ૩: અતલીકાય   

ડુપ્રીકેટ નોંધણી, ગુણલત્તા કે અન્મ કઈણ ટેકનીકર કાયણવય 

નોંધણી/અડેટની સ્લનુંતીન પ્રાસ્ધકયણ અતલીકાય કયી ળકે છે. 
 ચયણ ૪: અ-નકરીકયણ/યીક્ષણ 

પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા સ્નધાવરયત અ-નકરીકયણ અને અન્મ ગુણલત્તા 

યીક્ષણ કમાવ ફાદ, પ્રાસ્ધકયણ આધાય ક્રભાુંકનુું વજવન કયે 

છે/અડેટ કયે છે. 

  

ચયણ ૫: આધાય ક્રભાુંકનુું સ્લતયણ   

 સ્નલાવીને આધાયની બોસ્તક તલરૂ(આધાય ત્ર)ભા જાણ 

કયલાભાું આલે છે. 
 https://resident.uidai.gov.in/ યથી ડાઉનરડ 

કયલા ભાટે ઈરેક્ટ્રસ્નક તલરૂ(ઈ-આધાય) પ્રાપ્મ 

છે.(નોંધણીકૃત ભફાઈર નુંફય આલશ્મક છે) 

 એભ-આધાય એન્ડ્રઈડ એપ્રીકેળનભા ડાઉનરડ થઇ ળકે 

છે .(નોંધણીકૃત ભફાઈર નુંફય આલશ્મક છે) 

 ચયણ ૬: વુધાયા અથલા અડેટ 

 આધાય ત્ર કે ઈ-આધાયભાું સ્નર્કદષ્ટ ભાસ્શતીભાું કઈ બૂર 

શમ તેલી સ્તથસ્તભાું સ્નલાવી ૧૯૪૭ ય કર કયીને કે 

help@uidai.gov.in ને રિીને પ્રાસ્ધકયણન વુંકવ 

કયી ળકે છે. 
 પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા સ્નધાવરયત આધાય અડેટ પ્રરક્રમાનુું 

અનુવયણ કયીને ણ સ્નલાવી અડેટની ભાુંગણી કયી ળકે 

છે. 

mailto:help@uidai.gov.in??
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આધાય અડેટ પ્રરક્રમા 
 

પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા સ્નધાવરયત આધાય અડેટ પ્રરક્રમા ભાયપત સ્નમ્નસ્રસ્િત વુંજગભાું આધાય ક્રભાુંક ધાયક તેની જનવાુંસ્ખ્મકીમ ભાસ્શતી કે ફામભેરરક 

ભાસ્શતીભા પેયપાય કયાલલા ભાુંગત શળે: 
આધાય ક્રભાુંક ધાયકની કઈણ જનવાુંસ્ખ્મકીમ ભાસ્શતી િટી શમ અથલા ાછથી ફદરાઈ શમ તેલી સ્તથસ્તભાું, આધાય ક્રભાુંક ધાયક વીઆઈડીઆયભા તેના 

અસ્બરેિભાું આલી જનવાુંસ્ખ્મકીમ ભાસ્શતી વુધાયલા ભાટે પ્રાસ્ધકયણને સ્લનુંતી કયળે. 
આધાય ક્રભાુંક ધાયકની કઈણ ફામભેરરક ભાસ્શતી ગૂભ થઇ જામ અથલા કઈણ કાયણવય ાછથી ફદરી જામ તેલી સ્તથસ્તભાું ,આધાય ક્રભાુંક ધાયક 

વીઆઈડીઆયભા તેના અસ્બરેિભાું જરૂયી વુધાયણા કયલા ભાટે પ્રાસ્ધકયણને સ્લનુંતી કયળે. 

 પયજીમાત અડેટ: ફાક ૫ લયવની લમ ધાયણ કયે ત્માયે તેઓની ફામભેરરક ભાસ્શતીને પયજીમાત અડેટ કયલાની યશેળે . 

  સ્નસ્ષ્ક્રમકયણની સ્તથસ્તભાું, આધાય ક્રભાુંક ધાયક કે સ્નલાવી તેની કે તેણીની ઓિની ભાસ્શતીને આુંસ્ળક કે વુંૂણવણે અડેટ કયલાને અેસ્ક્ષત છે. 

સ્નલાસ્વની વુંભસ્ત કે ભાુંગણી લગય કેન્રીમ ઓિ ડેટા વુંગ્રશ (વેન્રર આઇડેસ્ન્ટટીઝ ડેટા યીઝીટયી)ભા તેની કઈ ભાસ્શતીને વુધાયલાભાું/અડેટ 

કયલાભાું આલળે નશી.આધાય ક્રભાુંકના સ્નસ્ષ્ક્રમકયણ ભાટેના કાયણ રયસ્ળષ્ટ આઈભાું સ્નર્કદષ્ટ કયલાભાું આવમા છે. 

અડેટ્વના પ્રકાય 
 

નોંધણી કેન્રની ભુરાકાત 

રેલી 

 

 કઈણ આધાય કેન્ર િાતે ઓયેટય અને /અથલા સ્નયીક્ષકની 

વશામથી.આધાય અડેટ યીક્ટ્લેતટ પભવ રયસ્ળષ્ટ જેભાું સ્નર્કદષ્ટ કયલાભાું 

આલેર છે. 

 સ્નલાવીનુું ફામભેરરક લડે પ્રભાણીકયણ કયલાભાું આલળે અને આધાય 

ક્રભાુંકની વાથે અડેટ કયલા ભાગતા શમ તે ઓિની ભાસ્શતી , 
વભથવન કયતા દતતાલેજ વાથે તેણે આલી જરૂયી છે . 
https://appointments.uidai.gov.in/ ય નોંધણી કેન્ૂની 

વૂચી ઉરબ્ધ છે. 

ઓનરાઈન દ્ધસ્ત 

 

 આધાય ક્રભાુંક અને નોંધણીકૃત ભફાઈર નુંફય યજૂ કયીને  તથા 

વભથવન કયતા દતતાલેજ અરડ કયીનેએવએવમુી ટવર ભાયપત 

સ્નલાવીના વયનાભાને ઓનરાઈન અડેટ કયી ળકામ છે. 

 નોંધણીકૃત ભફાઈર નુંફય ય ભકરાલલાભાું આલેર લન -ટાઇભ 

ાવલડવ(ઓટીી) ભાયપત પ્રભાણીકયણ કયલાભાું આલળે. 

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

એવએવમુી ટવર પ્રાપ્મ છે. 

https://appointments.uidai.gov.in/
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home
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 અડેટની સ્તથસ્ત જાણલા ભાટે સ્નલાવીને અડેટ આઈડી આલાભાું આલળે, અને વુંવાસ્ધત આધાય ત્ર સ્નલાવીને બોસ્તક કે ઈરેક્ટ્રસ્નક તલરૂભાું 

ઉરબ્ધ કયાલલાભાું આલળે. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
પ્રકયણ ૫ 

સ્નલાવીની જનવાુંસ્ખ્મકીમ અને ફામભેરરક સ્લગત ભેલલી તથા 

એનયરભેન્ટ/અડેટ ક્ટ્રામન્ટ્વન ઉમગ કયલ 
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પ્રકયણ ૫: સ્નલાવીની જનવાુંસ્ખ્મકીમ અને ફામભેરરક સ્લગત ભેલલી તથા એનયરભેન્ટ/અડેટ ક્ટ્રામન્ટ્વન ઉમગ કયલ 

 

જનવાુંસ્ખ્મકીમસ્લગત નોંધલા અુંગે સ્લગતલાય ભાગવદળવક વૂચનાઓ 
 

એ. ચકાવણીકૃત નોંધણી/અડેટ પભવભાુંથી સ્નલાવીની જનવાુંસ્ખ્મકીમ સ્લગત નોંધ. 

ફી. આધાય અડેટના રકતવાભાું, જે રપલડ્વ અડેટ કયલાના શમ એ જ રપલડ્વ અુંરકત કયલા અને બયલા જઈએ . 

વી.વુસ્નસ્ચચત કય કે સ્નલાવીએ પભવભાું તેન /તેણીન ભફાઈર નુંફય આેર છે . આ ઉયાુંત , યત થમેરા ત્રની જેભ , અગય જરૂય ડે ત 

મુઆઈડીએઆઈ સ્નલાવીન વુંકવ કયી ળકે એ ભાટે સ્નલાવીને ઈ-ભેઈર આઈડી આલાને પ્રત્વાસ્શત કય. 

ડી. જનવાુંસ્ખ્મકીમસ્લગત ભેલતી લિતે ડેટા ઇતથેટીક્ટ્વ પ્રત્મે ધ્માન આ . સ્લગત ભેલતી લિતે િારી જગ્માઓ, સ્લયાભસ્ચહ્ન, ભટા (કેસ્ટર) અને 

નાણા (તભર) અક્ષયના અનુસ્ચત ઉમગથી દૂય યશ. 

ઈ. સ્ફન-વુંવદીમ બાાના ઉમગ કયલાથી તથા રાન્વરીટયેળનની બૂરકયલાથી દૂય યશ. 

એપ. સ્નલાવી દ્લાયા કઈ સ્લગત આલાભાું આલેર ન શમ એલા ભયસ્જમાત રપલડ્વને િારી છડી દ. સ્નલાવીએ ભાસ્શતી આેરીન શમ એલા પીલડ્વભાું 

એન/એ, એનએ લગેયે રિલુું નશી.  

જી. ુખ્તલમી વમસ્ક્ટ્ત જાશેય કયલાની સ્તથસ્તભાું ન શમ અથલા જાશેય કયલા ભાુંગતી ન શમ તેલી સ્તથસ્તભાું  ૫ લયવથી લધુ લમના સ્નલાવી ભાટે , 
સ્તા/ભાતા/સ્ત/ત્ની/લારીના રપલડ બયલાનુું પયજીમાત નથી. “સ્નલાવી વાથે વુંફુંધ”ભાું “આેર નથી” ચેકફક્ટ્વ વુંદ કય. 

એચ. ૫ લયવથી નાની લમના ફાકના રકતવાભાું, ભાતાસ્તા ૈકી કઈ એકના કે લારીના નાભ અને આધાય ક્રભાુંક પયજીમાત નોંધલાભાું આલળે . 

આઈ. “ભાતાસ્તાના નાભ”  વાભે પક્ટ્ત સ્તાનુું નાભ નોંધલુું પયજીમાત નથી . અગય ભાતાસ્તા દ્લાયા એલી ઈચ્છા યાિલાભાું આલે ત “ભાતાસ્તા/લારીના 

નાભ” નાભ તયીકે ભાત્ર ભાતાનુું નાભ નોંધી ળકાળે 

જે. ફાક શેરાું ભાતાસ્તાની નોંધણી પયજીમાત છે . નોંધણી લિતે અગય ફાકના સ્તા/ભાતા/લારીએ નોંધણી કયાલેરી ન શમ અથલા આધાય ક્રભાુંક 

ધયાલતા ના શમ ત એ ફાકની નોંધણી કયી ળકાળે નશી. 

કે. રયલાયના લડા આધારયત ચકાવણી ભાટે , એચઓએપન આધાય ક્રભાુંક અને એચઓએપ વાથે રયલાયના વભ્મના વુંફુંધની સ્લગતની પયજીમાત નોંધ 

કયલાની યશેળે. 
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ઇવીએભી ક્ટ્રામન્ટન ઉમગ કયીને સ્નલાવીની નોંધણી કયલાના ચયણ. 

ચયણ ૧ 

 

આની રગ ઇન ઓિન 

ઉમગ કયીને અદ્યતન 

ઇવીએભીભા રગ ઇન કય. 
 

 

 

ચયણ ૨ 

 

અુંગત સ્લગત સ્લબાગભાું જરૂયી 

સ્લગત ટાઈ કય. 
ફા નોંધણી ભાટે ચયણ ૬ અને ૭ 

રાગુ ડલા ત્ર નથી. 

 

 
 

ચયણ ૩ 
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તભાભ જનવાુંસ્ખ્મકીમ સ્લગત 

તથા ભફાઈર નુંફય અને 

ઈભેઈર વસ્શત વુંકવની સ્લગત 

બય. 
 

ચયણ ૪ 

 

યેપયન્વીવ ટેફનેક્ટ્રીક કય અને 

જન્ભતાયીિન ુયાલ(ીઓફી) 
ડ્રડાઉન ભેનુભાુંથી દતતાલેજ 

વુંદ કય. 
 

 

ચયણ ૫ 

 

શલે, સ્નલાવી દ્લાયા વયનાભાના 

ુયાલા(ીઓએ) અને 

ઓિના ુયાલા તયીકે યજૂ 

કયલાભાું આલેર દતતાલેજ 

વુંદ કય  તથા ડ્રડાઉન 

ભેનુભાુંથી દતતાલેજ વુંદ કય. 

 

ચયણ ૬ 
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નોંધ- રયલાયના લડાની સ્લગત 

બય (પક્ટ્ત એચમુએપ નોંધણી 

ભાટે) 
નોંધણીનાપ્રકાયના આધાયે 

વભથવનકયતા દતતાલેજની 

વુંખ્મા નોંધ. 

 

 

 

 

ચયણ ૭ 

 

પટગ્રાપ ટેફને ક્ટ્રીક કય અને 

સ્નલાવીન પટ ક્ટ્રીક કય. 

 

 

ચયણ ૮ 

 

આુંગીની છા ટેફ ય જાઓ. 
ફામભેરરક ડીલાઈવની ભદદ લડે 

શેરાું ડાફા શાથની આુંગીઓ 

અને છી જભણા શાથની 

આુંગીઓની છા ભેલ અને 

તે છી ફુંને અુંગુઠાઓની છા 

ભેલ. 
 

 

ચયણ ૯ 
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આઈયીવ ટેફ ક્ટ્રીક કય. 
આઈયીવ તકેનયન ઉમગ 

કયીને ફુંને કીકીઓની છા 

ભેલ. 
 

ચયણ ૧૦ 

 

અુંતભાું, યીવમુ ટેફ ક્ટ્રીક કય 

અને સ્નલાવી વાથે સ્લગતની 

ુસ્ષ્ટ કય. 

બૂર થમાની સ્તથસ્તભાું, વુંફુંસ્ધત 

ટેફ યત જાઓ અને તેને 

વુધાય. કન્પભવ ક્ટ્રીક કય. 
 

ચયણ ૧૧ 

 

ઓયેટયે ફામભેરરકભાું 

તેના/તેણીના અુંગુઠાની છા 

આલી જઈએ તથા વેલ ક્ટ્રીક 

કયલુું જઈએ. 
 

 

ચયણ ૧૨ 

 

તલીકૃસ્ત ત્રનુું ભુરણ તથા તેના 

ય સ્નલાવીના શતતાક્ષય રેલા. 
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ચયણ ૧૩ 

 

વભથવન કયતા દતતાલેજ, 
તલીકૃસ્ત ત્ર અને આધાય 

નોંધણી પભવનુું પયજીમાત 

તકેનીંગ. 
 

વીઈએરવી ક્ટ્રામુંટના ઉમગ લડે ફાકની નોંધણી કયલી: 

 

ચયણ ૧ 

આના રગ ઇન ઓિન 

ઉમગ કયીને વીઈએરવી 

ક્ટ્રામન્ટભા રગ ઇન કય.. 

જનવાુંસ્ખ્મકીમ સ્લગત બય. 
 

 

 

ચયણ ૨ 

ભાતાસ્તાના ભફાઈર નુંફય તથા 

આધાય ક્રભાુંકની નોંધ કય. 

ત્માયફાદ, ફાકન પટગ્રાપ ર. 
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ચયણ ૩ 

યજૂ કયેરા દતતાલેજને વુંદ કય 

અને દતતાલેજન પટ ાડ. 

છી, જેન આધાય ક્રભાુંક 

જણાલેર શમ એ ભાતાસ્તાના 

આુંગીઓની છા ભેલ. 
 

 

 

ચયણ ૪ 

આેરી ફામભેરરક છાને 

પ્રભાસ્ણત કયલા ભાટે યીવમુ ને ક્ટ્રીક 

કય. 
 

 

 

ચયણ ૫  

અુંતભાું, કમ્રીટ એનયરભેન્ટને 

ક્ટ્રીક કય અને એનયરભેન્ટ તટેટવ 

સ્લન્ડભાું ઓકે ક્ટ્રીક કય. 
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ચયણ ૬ 

એકલાય નોંધણી ૂયી થઇ જામ 

એટરે નોંધણીકૃત ફાકના 

ભાતાસ્તાને નોંધણી ક્રભાુંક વાથે 

એવએભએવ ભળે. 
 

 

 
 

વીઈએરવી ક્ટ્રામન્ટના ઉમગ લડે ભફાઈર નુંફય અડેટ કયલ: 

 

ચયણ ૭ 

જન્ભનોંધણી ક્રભાુંક પ્રાપ્મ શમ ત 

કયી મવ વુંદ કય અને 

ફીઆયએન/ફીએએન નુંફયની 

નોંધ કય. 

ક્ટ્રામન્ટ ફાકના નાભ, 
જન્ભતાયીિ અને રીંગન  જલાફ 

આળે. 

ચયણ ૧ 

સ્નલાવીના ભફાઈર નુંફયને 

અડેટ કયલા ભાટે વીઈએરવી 

ટેફરેટન ઉમગ કયી ળકામ છે.  
ઓયેટયની ઓિન ઉમગ કયી 

રગ ઇન કય અને ભફાઈર અડેટ 

વુંદ કય. 

ચયણ ૨ 

ટેફરેટભાું રગ ઇન કયલા ઓયેટયે 

ઓટીી જનયેટ કયલ ડળે. 
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ચયણ ૩ 

ઓયેટયે સ્નલાવીના આધાય ક્રભાુંક, 
તેન/તેણીન તાન ભફાઈર 

નુંફય અને ભફાઈર ય આલેર 

ઓટીી અને ુસ્ષ્ટ ભાટે સ્નલાવીના 

પ્રભાણીકયણની નોંધ કયલી ડળે. 

સ્નલાવીની તષ્ટતાને “ચેક” કયલી 

જરૂયી છે. 

ચયણ ૪ 

ઓયેટયે તેના/તેણીના ફામભેરરક 

વભથવન આીને તેની/તેણીની ુસ્ષ્ટ 

આલી ડળે. 



 
 

આધાય નોંધણી અને અડેટની વભજણ 

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

 

  

Page50 

 
 

 

 

 

 

ઇવીએભીભાું ફામભેરરક સ્લગત અડેટ કયલા ભાટેના ચયણ 

 

ચયણ ૧ 

રાઈપ વામકર ચેન્જીવ ભેનુ વુંદ 

કય. 
અડેટયેવીડેન્ટ ઇન્પભેળન ય ક્ટ્રીક 

કય. 

ચયણ ૫ 

તભાભ ચયણને વપતાૂલવક 

વુયસ્ક્ષત કમાવ ફાદ, અુંસ્તભ ુસ્ષ્ટ ભાટે 

ઓયેટયે ‘ઓકે” ક્ટ્રીક કયલુું ડળે. 

ચયણ ૬ 

ભફાઈર અડેટ ભાટે ઈઆઈડી 

જનયેટ થામ છે અને અડેટ 

ઈઆઈડી લડે સ્નલાવી સ્તથસ્ત જાણી 

ળકે છે. 
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ચયણ ૨ 

સ્નલાવીના આધાય ક્રભાુંક, 
જન્ભતાયીિ અને રીંગની નોંધ કય. 

નોંધ-“ફામભેરીક અડેટ ચેક ફક્ટ્વ” 
વુંદ કય. 

 

 

 

ચયણ ૩ 

યેપયન્વ ટેફ ય જાઓ. 

“ચેકફક્ટ્વ-આેર નથી” વુંદ કય. 

દતતાલેજની વુંખ્મા “૨” એટરે કે 

અડેટ પભવ અને તલીકૃસ્તત્રની નોંધ 

કય. 

 

 

 

ચયણ ૪ 

સ્નલાવીન પટગ્રાપ ાડ અને 

નેકતટ ક્ટ્રીક કય. 
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ચયણ ૫ 

સ્નલાવીના ફધી આુંગીઓ અને 

ફુંને અુંગુઠાની છા ર અને નેકતટ 

ક્ટ્રીક કય. 
 

 

 

ચયણ ૬ 

સ્નલાવીની ફુંને કીકીઓની છા ર 

અને નેકતટ ક્ટ્રીક કય. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ચયણ ૭ 

સ્લગતનુુંભૂલમાુંકન કય અને 

સ્નલાવી ાવેથી ુસ્ષ્ટ ભેલ. 
કન્પભવ ક્ટ્રીક કય. 
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ચયણ ૮ 

તલીકૃસ્તત્રનુું ભુરણ કય અને 

સ્નલાવીદ્લાયા તેના ય 

શતતાક્ષય કયલ. 
 

 

 

 

 

 

 

ચયણ ૯ 

શતતાક્ષયકૃત તલીકૃસ્તત્ર તથા 

અડેટ પભવનુું તકેનીંગ પયજીમાત 

 

 

ઇવીએભીભાું જનવાુંસ્ખ્મકીમ સ્લગત અડેટ કયલા ભાટેના ચયણ 

 

ચયણ ૧ 

 

સ્નલાવી નોંધણી ભેન ુશેઠ, વાચી 

નોંધણીની સ્લગત વુંદ કય. 
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ચયણ ૨ 

 

 

સ્નલાવીનુું નાભ, આધાય ક્રભાુંક , 
અને (અડેટ પભવ 

ભુજફ)અડેળન ભાટે સ્નલાવીએ 

સ્ચસ્ન્શત કયેર રપલડ્વ બય. 

નેકતટ ક્ટ્રીક કય. 
 

 

ચયણ ૩ 

યેપયન્વીવ ટેફ ય જાઓ. અડેટ 

સ્લનુંતી ય આધારયત વભથવન કયતા 

દતતાલેજ વુંદ કય. 
અડેટ ભાુંગણી આધારયત 

દતતાલેજની વુંખ્મા રિ. નેકતટ 

ક્ટ્રીક કય. 
 

ચયણ ૪ 

 

સ્નલાવીન પટ ાડ અને 

કઈણ એક ફામભેરરક 

િાસ્વમતની નોંધ કય. 

નેકતટ ક્ટ્રીક કય. 
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ચયણ ૫ 

 

નોંધ કયેરી સ્લગતનુું ભૂલમાુંકન 

કય અને સ્નલાવી ાવેથી ુસ્ષ્ટ 

ભેલ. વેલ ને ક્ટ્રીક કય. 

 

ચયણ ૬ 

 

ઓયેટયે તેના/તેણીના 

અુંગુઠાની છા આલી જઈએ 

તથા વેલ ને ક્ટ્રીક કયલુું જઈએ. 

 

 

ચયણ ૭ 
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તલીકૃસ્તત્રનુું ભુરણ કય 

અને સ્નલાવી દ્લાયા તેના 

ય શતતાક્ષય કયાલ 

 

ચયણ ૮ 

 

શતતાક્ષયકૃત તલીકૃસ્તત્ર 

તથા અડેટ પભવનુું 

તકેનીંગ પયજીમાત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મુવીએર ક્ટ્રામન્ટભાું જનવાુંસ્ખ્મકીમ સ્લગત અડેટ કયલા ભાટેના ચયણ 

 

ચયણ ૧ 
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રગ ઇન ઓિન ઉમગ 

કયીને મુવીએર ક્ટ્રામન્ટ િર. 

સ્નલાવીન આધાય ક્રભાુંક નોંધ 

અને તેની/તેણીની સ્લગત ફશાય 

રાલલા ભાટે ફામભેરરક છા ર. 
છી, પેચ યેવીડેન્ટ રડટેલવને ક્ટ્રીક 

કય. 
 

 

ચયણ ૨ 

‘ડેભગ્રારપક્ટ્વ’ ાના ભાું અડેટ 

પભવ ભુજફ અદ્યતન ભાસ્શતી બય 

અને નેકતટ ક્ટ્રીક કય. 

 

 

ચયણ ૩ 

અડેટ સ્લનુંતીના આધાયે, 
ડ્રડાઉનભાુંથી વભથવન કયતા 

દતતાલેજ વુંદ કયલાભાુંઆલે છે 

અને તદનુવાય દતતાલેજની વુંખ્મા 

નોંધલાભાું આલે છે. 
 

 

 
 

 

ચયણ ૪ 
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નોંધેરી સ્લગતનુું ભૂલમાુંકન કય અને 

કન્પભવને ક્ટ્રીક કય. 

 

 

 

ચયણ ૫ 

ઓયેટય અને સ્નલાવીની 

ફામભેરરક ુસ્ષ્ટ ભેલ અને 

લેયીપામને ક્ટ્રીક કય. 
 

 

 
 

 

ચયણ ૬ 

વભથવન કયતા દતતાલેજ અને 

અડેટ પભવનુું તકેનીંગ પયજીમાત. 

 

 

 

ચયણ ૭  

જનવાુંસ્ખ્મકીમ સ્લગતના 

અડેટીંગને ૂરુું કયલા વફભીટ 

ને ક્ટ્રીક કય. 
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ચયણ ૮  

તલીકૃસ્તત્રનુું ભુરણ કયલા સ્પ્રન્ટ 

યીવીપ્ટ ને ક્ટ્રીક કય. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મુવીએર ક્ટ્રામન્ટભાું પટ અડેટ કયલા ભાટેના ચયણ 

ચયણ ૧ 

 

સ્નલાવીન આધાય ક્રભાુંક નોંધ 

અને તેના/તેણીના ફામભેરરકવ 

ર અને પેચ યેવીડેન્ટ ડીટેલવ ને 

ક્ટ્રીક કય. 
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ચયણ ૨ 

‘ડેભગ્રારપક્ટ્વ’ ાનાભાું “પટ 

અડેટ” ચેકફક્ટ્વ વુંદ કય નેકતટ 

ને ક્ટ્રીક કય. 
 

 

ચયણ ૩ 

વભથવન કયતા દતતાલેજના ક્રભાુંકને 

“૧” એટરે કે અડેટ પભવ તયીકે 

નોંધ કય. 
 

 
 
 

ચયણ ૪ 

 

શલે, પટગ્રાપ ટેફ ય જાઓ 

અને યેવીડેન્ટવ પટ ને ક્ટ્રીક 

કય. 
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ચયણ ૫ 

 

યીવમુ ટેફને ક્ટ્રીક કય અને 

સ્નલાવીની ુસ્ષ્ટ વાથે અડેટ 

કયેરી સ્લગત તાવ. અુંતભાું, 
વેલ ને ક્ટ્રીક કય. 

 

 

 

ચયણ ૬ 

ઓયેટય અને સ્નલાવીના 

ફામભેરરક વભથવન ભેલ. 

લેયીપામ ને ક્ટ્રીક કય. 

 

 

ચયણ ૭ 
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સ્નલાવીએ બયેર અડેટ પભવને 

તકેન કય અને અરડ કય. 

 

 

ચયણ ૮ 

જનવાુંસ્ખ્મકીમ સ્લગતના 

અડેટીંગને ૂરુું કયલા વફસ્ભટ 

ને ક્ટ્રીક કય. 
 

 

 

ચયણ ૯ 

તલીકૃસ્તત્રનુું ભુરણ કયલા ભાટે 

સ્પ્રન્ટ યીવીપ્ટ ને ક્ટ્રીક કય. 

 

 

નોંધણી/અડેટ પ્રરક્રમા(ઇવીએભી ક્ટ્રામન્ટ)ના આયુંબે જીીએવ વીંક  

ચયણ ૧  
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• તટાટવ ભેનુ િર 

• કુંરર ેનરનેક્ટ્રીક કય 

• સ્લન્ડઝ પામયલર ય ક્ટ્રીક 

કય 

• સ્લન્ડઝ પામયલરને ફુંધ કય  

(Viewed  

• જભણે વુંરગ્ન સ્લન્ડ િુરળે. 
• ફુંધ કયલા ભાટે તભાભ ત્રણ 

યેડીઓ ફટન ક્ટ્રીક કય 

 firewall  

• ઓકે ફટન ક્ટ્રીક કય 

• આની વીતટભને પયી ચારુ 

કય 

• જીીએવ ચારુ કય 

ચયણ ૨ 

 

• તભાભ વુંરગ્ન ડીલાઈવને 

તાવ. 
• એનયરભેન્ટ ક્ટ્રામન્ટના દયેક 

ાને(ડાફે નીચે) આ ફાય 

જલા ભે છે, જે કઈ 

ડીલાઈવ ભળીન વાથે 

જડામેર છે તે દળાવલે છે.  
 

 

 

ચયણ ૩  

 “જીીએવ ડીલાઈવ” 
પ્રસ્તભા ક્ટ્રીક કય 

 તટાટવ જીીએવ ફટન 

ક્ટ્રીક કય 

 

ચયણ ૫  
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“જીીએવ ડીલાઈવ તટાયટેડ” 
સ્તથસ્ત તાવ  

 

 

ચયણ ૬  

 

સ્તથસ્ત તાવ-રાર સ્તથસ્ત દૂય 

થઇ છે અને અડેટ થમેર 

પ્રસ્તતથાક દળાવલામા છે  

 

 

ચયણ ૭  

 

“ફેન્ડ યેટ એઝ ૯૬૦૦” વુંદ 

કય  

એકલાય જીીએવ ેજ વીંક 

ૂરુું થામ એટરે ઓયેટય વીંક 

ેજ આલી ડે છે  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ેકેટ વીંક અને ઓયેટય વીંક(મુવીએર અને ઇવીએભી ક્ટ્રામન્ટ) ભાટેના ચયણ  

 વોપ્રથભ લિત ક્ટ્રામન્ટભા રગ ઇન ફાદ , ઓયેટયની સ્લગતનુું વીન્ક્રનાઈઝીંગ પયજીમાત છે , જે ભાટે ઓયેટય /સ્નયીક્ષક  ાવે આધાય વાથે 
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પયજીમાત નોંધણીકૃત ભફાઈર નુંફય શલ જરૂયી છે. .  

 

 નોંધ: અગય ઓયેટય/સ્નયીક્ષક ૧૦ રદલવ વુધી રગ ઇન થતા નથી ત ઓયેટયની  સ્લગતને પયી વીન્ક્રનાઈઝ કયલી જરૂયી છે .  
 

 વીન્ક્રનાઈઝ ઓયેટય ડીટેઈલવ (વીંક ભાટે ઓયેટય/સ્નયીક્ષક ાવે નોંધણીકૃત ભફાઈર નુંફય શલ જરૂયી છે અને અગય ઓયેટય ૧૦ રદલવ વુધી 

રગ ઇન ન થામ ત ૧૦ રદલવ ફાદ વીંક પયી કયલાની જરૂય યશે છે.) 
 
 

ચયણ ૧  

 

એનયરભેન્ટ ક્ટ્રામન્ટભા 

ઓયેટય ેજ વીંક ક્ટ્રીક કય  

 

 

ચયણ ૨  

 

અરડ કયલાની “ેન્ડીંગ 

ેકેટ્વ”ની સ્લગત તાવ.  

 

 

ચયણ ૩  

 

“ફુર વીંક ” ય ક્ટ્રીક કય અને 

છી “ઓયેટય વીંક” ક્ટ્રીક કય  

 

ચયણ ૪  
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“ફુર ેકેટ વીંક ” ૂરુું થતાું 

વભથવન વુંદેળની તાવ કય.  
 

 

ચયણ ૫  

 

 “ઓયેટય વીંક” ય ક્ટ્રીક 

કય અને વીંકીંગ પ્રરક્રમા 

ળરૂ થલાની યાશ જુઓ.  
 પ્રરક્રમા ૂયી થામ એટરે 

ઓકે ક્ટ્રીક કય.  

ચયણ ૬  

 

 ઓયેટયના નોંધણીકૃત 

ભફાઈર નુંફય ય 

આલેર ઓટીીની નોંધ 

કય.  
 પ્રરક્રમા ૂયી કયલા ભાટે 

આુંિ મા આુંગી લડે ુસ્ષ્ટ 

કય.  

 

ચયણ ૭  

 

વભથવન ટરની યાશ જુઓ. 

 

ઓયેટય/સ્નયીક્ષક ભાટે પયજીમાત ચેકરીતટ/પ્રરક્રમા  

 

૧.  નોંધણી/અડેટ્વ ુયા કમાવ ફાદ , ઈઓડી ભૂલમાુંકન કય અને ફધા ેકેટ્વને ભકરી આ –ભેન-ુપ્રવેવીવ>લેયીપામ’ એનયરભેન્ટ 
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ડીટેઈલવ>મુઝય યીવમુ ળટવકટ-Alt + Ctrl + V  

૨.  એનયરભેન્ટ ેકેટ્વને વીંક કય  

૩.  ઓયેટય વીંક કામવલાશી કય  

૪.  SFTPભાયપત ેકેટ્વ અરડ કય  

 

                  મગ્મયીતે બયલાભાું આલેરા નોંધણી/વુધાયા પભવની ચકાવણી  

 

ચકાવણીકતાવ દ્લાયા આધાય નોંધણી/વુધાયા પભવની ચકાવણી  

 દતતાલેજ આધારયત નોંધણી ભાટ,ે વભથવન કયતા ીઓઆઈ, ીઓએ દતતાલેજભાું જણાલલાભાું આલેરી 

ભાસ્શતી વાભે મગ્મયીતે બયલાભા આલેરા નોંધણી/વુધાયા પભવની ચકાવણી કયલાની યશેળ.ે  

 રયલાયના લડા આધારયત નોંધણી ભાટે – એચઓએપનુું નાભ, આધાય ક્રભાુંક/ઈઆઈડી અને સ્નલાવી વાથે 

વુંફુંધના અવર ુયાલા(ીઓઆય)ની ચકાવણી કયલાની યશે છે અને આધાય નોંધણી/વુધાયા પભવભા મગ્મ 

ઉલરેિ કયલાન યશે છે.   

 ૫ લયવથી નાની લમના ફાકના રકતવાભાું , ચકાવણી ભાટે ીઓઆઈ અને ીઓએ દતતાલેજની જરૂય નથી . જમાયે જન્ભતાયીિના અવર 

ુયાલા, ભાતાસ્તા ૈકી એકન આધાય ક્રભાુંક/ઈઆઈડી ની ચકાવણી કયલાની યશે છે અને આધાય નોંધણી/વુધાયા પભવભા મગ્મ ઉલરેિ કયલાન 

યશે છે.   

 રયચમદાતા આધારયત નોંધણી ભાટે , રયચમદાતાનુું નાભ અને આધાય ક્રભાુંકની આધાય નોંધણી /વુધાયા પભવભાું નોંધ કયલાની યશે છે . 
યીચમદાતાની સ્લગત એનયરભેન્ટ ક્ટ્રામન્ટભા અલશ્મ પ્રાપ્મ શલી જઈએ. 

 નોંધણી કયાલનાય(એનયરી)ના ભફાઈર નુંફયની એનયરભેન્ટ/અડેટ પભવભાું નોંધ કયલી પયજીમાત છે.  

નોંધણી-ૂલે આઈડી  

 (અગય પ્રાપ્મ શમ ત) નોંધણી-ૂલે આઈડીન ઉમગ કયીને નોંધણી-ૂલેની 

સ્લગત ુન:પ્રાપ્ત કયલા ભાટે આ રપલડન ઉમગ કયલાભાુંઆલે છે.  

 નોંધણી-ૂલેના આઇડીની નોંધ કય અને “ગ” ય ક્ટ્રીક કય. નોંધણી-ૂલેની 

સ્લગત વુંફુંસ્ધત રપલડ્વભા નોંધાઈ જળે.  

 આ નોંધણી-ૂલેની સ્લગતભા વુધાયાની જરૂય યશેળે.  

 

 

એનીઆય યવીદ ક્રભાુંક  

અગય સ્નલાવી એનીઆય યવીદ ધયાલત શમ ત યવીદ ક્રભાુંકની રપલડભાું નોંધ કયલી જઈએ . અન્મથા, 
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એન/એ તયીકે સ્ચસ્ન્શત કય.  

ૂરુું નાભ  

 દતતાલેજ આધારયત નોંધણીના રકતવાભાું નાભની નોંધણી કયતા શેરાું સ્નલાવી દ્લાયા યજૂ કયલાભા આલેર 

ઓિના અવર દતતાલેજના ુયાલાની ચકાવણી કય.  

 સ્નલાવીના નાભની નોંધણી કયતી લિતે સ્નમ્નસ્રસ્િત ભાગવદર્પળકાઓનુું અનુવયણ કય.  

– ુરૂ નાભ નોંધ – તેની/તેણીની ાવેથી તેના/તેણીના આદ્યાક્ષયનુું સ્લતતયણ સ્નસ્ચચત કય અને તેની નોંધ કય. ઉદાશયણ તયીકે, સ્નલાવી 

કશે કે તેનુું નાભ સ્લ. સ્લજમન છે યુંતુ તેનુું ૂરુું નાભ લેંકટયભણ સ્લજમન છે.  

– વરાભી ળબ્દ કે ળીવક જેલાકે શ્રી, કુભાયી, શ્રીભતી, ભેજય, વેલાસ્નલૃત, ડૉ. ન વભાલેળ કયળ નશી. . 

– ક્ટ્માયેક સ્ળળુઓ અને ફાકના નાભ જન્ભતાયીિના ુયાલાભાું દળાવલેરા નશી શમ . આલી સ્તથસ્તભાું, વમસ્ક્ટ્તનુું નાભ રિલાનુું ભશત્લ 

સ્નલાવીને વભજાલીને ઈસ્ચ્છત નાભ સ્નસ્ચચત કયલાના પ્રમાવ કય અને નોંધણી પભવભાું દળાવલેર નાભન ઉમગ કય.  

– ૫ લયવથી નાની લમના ફાકના રકતવાભાું , સ્ઓઆઇ/ીઓએ જરૂયી નથી . યુંતુ જન્ભતાયીિન અવર ુયાલ અને ડીઓફીના 

ુયાલાભાું દળાવવમા ભુજફ ભાતાસ્તા ૈકી એકના આધાય ક્રભાુંકની જરૂય યશે છે.  

– રીંગ  

 એભ ુરુ ભાટે  

 એપ તત્રી ભાટે  

 ટી નાન્મતય ભાટે  

જન્ભતાયીિ (ડીઓફી)  

 વુંફુંસ્ધત રપલડભાું તાયીિ, ભશીન અને લયવ દળાવલી સ્નલાવીની જન્ભતાયીિની નોંધ કય. 

 અગય સ્નલાવી જન્ભતાયીિન દતતાલેજી ુયાલ યજુ કયે ત “લેયીપાઈડ” ફક્ટ્વને અુંરકત કય અને ડીઓફી 

દતતાલેજ ભાટેના ડ્રડાઉનભાુંથી દતતાલેજનુું નાભ વુંદ કય .  

 અગય સ્નલાવી ાવે કઈ દતતાલેજી ુયાલ(ડીઓફી ુયાલ) ન શમ ત જન્ભતાયીિની નોંધ કય અને “ડીકરેયડ” ફક્ટ્વ અુંરકત કય.  

 જમાયે સ્નલાવી ચક્ટ્કવ જન્ભતાયીિ આલાને અવભથવ શમ અને ભાત્ર તેની/તેણીની લમ જ દળાવલે છે ત્માયે ઓયેટયે આેરા રપલડભાું પક્ટ્ત લમ 

જ નોંધલી જઈએ. વફ્ટલેય આઆ જન્ભના લયવની ગણતયી કયળે.  

યશેણાુંકનુું વયનાભુું તથા વુંકવની સ્લગત  

 સ્નલાવી દ્લાયા  કયલાભાું આલેરી કેય/ઓપ વયનાભાની સ્લગતની નોંધ કય.  

 દતતાલેજ આધારયત નોંધણીના રકતવાભાું , વયનાભાની નોંધ કયતા શેરાું સ્નલાવી દ્લાયા 

આલાભા આલેરા વયનાભાના ુયાલાના દતતાલેજની ચકાવણી કય.  

 ીન કડ અને વીભાસ્ચહ્ન વસ્શત વુંૂણવ વયનાભાની નોંધ કય .  

 પનેરટક્ટ્વ અને અન્મ કાયણવય તથાસ્નક બાાભાું રાન્વરીટયેળન વાચુું ન શઈ ળકે, અને એટરે તેને શાથ લડે વુધાયલાની  અને સ્નલાવી દ્લાયા 
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ુસ્ષ્ટ કયલાની જરૂય ડળે.  

 અગય યજુ કયલાભાું આલેર દતતાલેજ ીઓએની ડ્રડાઉન વૂસ્ચભાું પ્રાપ્મ નથી ત તે તલીકામવ ીઓએ દતતાલેજ નથી અને સ્નલાવીને પક્ટ્ત 

ભાન્મ ીઓએ જ યજુ કયલાનુું જણાલલાભાું આલળ.ે આલા રકતવાઓ ભાટ,ે જમાું વુધી સ્નલાવી ભાન્મ દતતાલેજ યજુ કયે નશી ત્માું વુધી નોંધણી 

કયલી જઈએ નશી.   

 નોંધણી/અડેટ પભવભ સ્નલાવીના ભફાઈર નુંફયની અલશ્મ નોંધ કયલી જઈએ. આ ઉયાુંત, સ્તથસ્તના અડેટ્વ ભાટે તથા આધાય-આધારયત 

સ્લસ્લધ વેલાઓ ભાટે ઈ-ભેઈર આઈડી આલા સ્નલાવીને પ્રત્વાસ્શત કયલા જઈએ. 

સ્નલાવી વાથે વુંફુંધ(ળયતી)  

 આ પક્ટ્ત એચઓએપ(રયલાયના લડા) આધારયત નોંધણીના રકતવાભાું જ રાગુ ાડલા ાત્ર છે.  

 સ્તા/સ્ત/લારી કે ભાતા /ત્ની/લારીના રપલડ બયલાનુું લૈકસ્લક છે . અગય સ્નલાવી દ્લાયા ભાસ્શતી 

આલાભાું આલી શમ ત તેની નોંધ કયી ળકાળે.  

 ુખ્તલમી જાશેય કયલા ભાુંગત ન શમ તેલી સ્તથસ્તભાું “સ્નલાવી વાથે વુંફુંધ”ભા આલાભાું આલેર “આલાભાું 

આલેર નથી” ચેકફક્ટ્વને અુંરકત કય.  

 ૫ લયવથી નાની લમના ફાકના રકતવાભાું , ભાતાસ્તા/વુંફુંધીના આધાય ક્રભાુંક /ઈઆઈડી પયજીમાત 

નોંધાલાના યશેળે.  

ર્ણા  

આધાય (નાણાુંકીમ અને અન્મ વશામતાઓ, રાબ અને વેલાઓના રક્ષમાુંરકત સ્લતયણ) અસ્ધસ્નમભ, ૨૦૧૬સ્ન કરભ ૩(૨) શેઠ ર્ણા: 

 વુસ્નસ્ચચત કય કે સ્નલાવીએ આ ર્ણા વાભે તેના શતતાક્ષય/અુંગુઠાની છા આેર છે.  

 આ ર્ણાના વૂસ્ચતાથો સ્લે સ્નલાવીને અલશ્મ જાણ કયલી જઈએ.  

ઓયેટય અને સ્નલાવી દ્લાયા ભૂલમાુંકન  

 ઓયેટય નોંધણી ૂયી કયે એ શેરાું તેણે ભશત્લના રપલડ્વ સ્નલાવીને અલશ્મ લાુંચી વુંબાલલા જઈએ . ઓયેટયે નીચે આલાભાું આલેરા 

રપલડ્વનુું ુન:વભથવન કયલુું જઈએ: 
– સ્નલાવીના નાભની જડણી(પયજીમાત) 
– વાચુું રીંગ(પયજીમાત) 
– વાચી લમ/જન્ભતાયીિ(પયજીમાત) 
– વયનાભુું - ીન કડ/ભકાન/ ગાભ/નગય/ળશેય/જીલર/યાજમ(પયજીમાત) 
– વુંફુંધની સ્લગત – ભાતાસ્તા/જીલનવાથી/લારી, વુંફુંધીનુું નાભ(પયજીમાત) 

– સ્નલાવીના પટગ્રાપની ળુધ્ધતા અને તષ્ટતા(પયજીમાત) 

– ભફાઈર નુંફય(પયજીમાત) 

– ઈભેઈર આઈડી(લૈકસ્લક) 

 ઓયેટયે અલશ્મ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે કઈણ ભાસ્શતી ધયાલતા ના શમ તેલા રપલડ્વભા એનએ, એન/એ કે એનડી જેલા ળબ્દની નોંધ 

કયલાભાું આલી નથી.  
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 પભવભા જમાું સ્નલાવી દ્લાયા કઈ સ્લગત અઆલાભાું આલી ના શમ એ સ્ફન-પયજીમાત રપલડ્વને િારી છડી દ.  

 નોંધણીની અયજીભાું જણાલલાભાું આલેરી વુંૂણવ ભાસ્શતી અુંગે સ્નલાવી ાવેથી વભથવન અલશ્મ રેલુું જઈએ અને નોંધણીને ૂણવ કયતા શેરાું 

સ્નલાવી દ્લાયા તથાસ્નક બાાભાું અનુલાદની ચકાવણી અલશ્મ થલી જઈએ.  

ઓયેટય/સ્નયીક્ષક/રયચમદાતા/એચઓએપ દ્લાયા વભાસ્પ્ત  

 ઓયેટયે તેના/તેણીના આુંગાની છા આીને દયેક નોંધણીની વભાસ્પ્ત કયલાની શમ છે .  

 ફામભેરરક અલાદના રકતવાઓભાું સ્નયીક્ષકની વભાસ્પ્તને વરક્રમ કયલાભાું આલે છે અને  

આલાભાું આલે છે.  

 ૫ લયવથી નાની લમના ફાક ભાટે, વુંરગ્ન ભાતાસ્તા/વુંફુંધીનુું ફામભેરરક વભથવન રેલાનુું શમ છે.  

 રયચમદાતા/એચઓએપ આધારયત નોંધણી ભાટે, રયચમદાતા/એચઓએપનુું ફામભેરરક વભથવન રેલાનુું શમ છે.  

તલીકૃસ્ત ત્રનુું ભુરણ  

 ઓયેટયે ઇઆઇડી(એનયરભેન્ટ આઈડી) ધયાલતા તલીકૃસ્ત ત્રની સ્પ્રન્ટ કાઢલી જરૂયી છે.  

 સ્નલાવીએ કાઉન્ટય તરીભા શતતાક્ષય કયલાના શમ છે અને તે ઓયેટયને તકેનીંગ ભાટે આલાની શમ છે .  

પયજીમાત તકેનીંગ  

 નોંધણીને ૂણવ કયલા ભાટે આધાય નોંધણી/વુધાયા પભવ, વભથવન કયતા અવર દતતાલેજ, ઈઆઈડી(એનયરભેન્ટ 

આઈડી) ધયાલતા અને શતતાક્ષયકૃત તલીકૃસ્ત ત્રનુું અલશ્મ તકેનીંગ કયલુું જઈએ .  

 વલવ દતતાલેજ સ્નલાવીને યત કયલાભાું આલે છે અને ઓયેટય દ્લાયા તેને યાિલાના નથી .  
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ફામભેરરક સ્લગત ભેલલા ભાટે નોંધણી એજન્વીઓએ એવટીકમુુંવી દ્લાયા પ્રભાસ્ણત ફામભેરરક રડલાઈવીવ જેભકે ફપગયસ્પ્રન્ટ અને આઈયીવ કેપ્ચય 

રડલાઈવીવન જ ઉમગ કયલ જઈએ . પ્રભાસ્ણત ફામભેરરક રડલાઈવીવની વૂચી એવટીકમુવીની લેફવાઈટ http://www.stqc.nic.in/ ય ઉરબ્ધ 

છે. 

 

 

 ડાફા શાથની ચાયેમ આુંગીઓ છી જભાના શાથની ચાયેમ આુંગીઓ અને તે છી ફુંને અુંગુઠાઓ એ ક્રભભા આુંગાઓની છા ભેલલાની 

શમ છે.  

 છા ભેલી ળકામ એ ભાટે આુંગાઓને ફામભેરરક ડીલાઈવ ય ફયાફય યાિલાની શમ છે .  

 ફામભેરરક ડીલાઈવ ય કઈ વીધ પ્રકાળ ડત ના શલ જઈએ. આુંગાઓ યાિલા ભાટે ડીલાઈવ ય વુંકેતાકન ઉમગ કય . . 

 ફામભેરરક ડીલાઈવ ય આુંગાઓને વાચી રદળાભાું યાિલા જઈએ.  

 ફામભેરરક ડીલાઈવની વભમાુંતયે વપાઈ કયલા ભાટે રૂુંલાટીયસ્શત(રીંટ િી) કડાન ઉમગ કયલ.  

 રવયકાઓ, પકવ ફશાયની તતલીય કે આુંસ્ળક તતલીય િેંચલી લગેયે ભાટે વભમાુંતયે રડલાઈવીવની ચકાવણી કય .  

 આુંગાની કાી ગમેરી છા, બીની/ગુંદી છા, અમાવપ્ત દફાણના રીધે આુંગાની અત્મુંત ઝાુંિી છા શરકી ગુણલતાભા રયણભળે .  

 સ્નલાવીના શાથ તલચ્છ શલા જઈએ(ધૂલભતી, તેર લાગે યસ્શત). જરૂય જણામ ત સ્નલાવીને ાણી અને વાફુ લડે શાથ વાપ કયલા જણાલ.  

 આુંગાઓ લધુ ડતા કયા કે બીના ના શલા જઈએ.  

 વાયા વુંકવને વુસ્નસ્ચચત કયલા તથા ભેલલાભાું આલેર આુંગાઓની છાના સ્લતતાયને ભશત્તભ કયલા 

ચાયેમ આુંગીઓની છા ભેલલા ભાટે ડાફા શાથ/જભણા શાથની તભાભ ચાયેમ આુંગીઓને/ફુંને 

અુંગુઠાઓને ફપગયસ્પ્રન્ટ તકેનય ય યાિલા સ્નલાવીને કશેલુું જઈએ. 

 વુસ્નસ્ચચત કય કે ફપગયસ્પ્રન્ટ તકેનય ય આુંગીઓને વાટ અને આુંગીના ટચના વાુંધા વુધી મગ્મ 

યીતે ભુકલાભાું આલેર છે.  

 અગય ઓટભેટીક છા ભેલી ળકાતી નથી ત ઓયેટયે ડીલાઈવની ફધી રાઈટ રીરી થઇ જામ ત્માું 

વુધી  ૪ લિત છા ભેલલી જઈએ.  

 જમાયે છા ભેલલાનુું સ્નષ્પ થામ ત્માયે ઓયેટયે વમલશારુ પ્રસ્તુસ્ષ્ટની તાવ કયલી જઈએ . વફ્ટલેય દ્લાયા આલાભાું આલેર કેટરીક 

વમલશારુ પ્રસ્તુસ્ષ્ટઓ આ ભુજફ છે:  

આુંગાનીછા ભેલલી    ભેલલીભેલલી Fingerprint 

Capture 
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 શાજય આુંગાઓની વુંખ્માન આુંગાઓની અેસ્ક્ષત વુંખ્મા વાથે ભે થત નથી  

– આુંગીને વાચી યીતે ભુકલાભાું આલી નથી.  

– લધુ ડતુું દફાણ (પયજ ચક્ર) 

– અત્મુંત ઓછુું દફાણ  

– ભધ્મતથ પ્રદેળ રાત્તા  

– લધાયે ડત બેજ (બીનાળ)  

– લધાયે ડટતી ળુષ્કતા  

 ઉબી સ્તથસ્તભાું આુંગાઓની છા શ્રેષ્ઠ ભેલી ળકામ છે.  

 લધાયાની આુંગીઓની સ્તથસ્તભાું, લધાયાની આુંગીની અલગણના કય અને ભુખ્મ ાુંચ આુંગાઓ જ ભેલ .  

 ફપગયસ્પ્રન્ટ ભેલતી લિતે આુંગાઓને મગ્મયીતે ભુકલાભાું આલે એ વુસ્નસ્ચચત કય .  

 રાત્તા આુંગીના રકતવાભાું, રાત્તા આુંગીને વુંદ કય અને ફામભેરરક એક્ટ્વેપ્ળન શેન્ડલરગ ભીકેનીઝભ નુું અનુવયણ કય .  

 

 ડાફી અને જભણી આુંિની ફયાફયવીધાઈ વુસ્નસ્ચચત કય અને યર એન્ગરન  લધાયે ચક્ટ્કવ 

અુંદાજ  ભેલ. 

 ટવયેઈટ પટગ્રાપ રેતા શમ તેભ સ્નલાવીને તથામી સ્તથસ્તભાું ફેવલાની જરૂય યશેળે.  

 વફ્ટલેય કીકીની તવલીયની ગુણલત્તા ભાલાને વક્ષભ છે . તતલીય ભેલલાની પ્રરક્રમા દયસ્ભમાન ઓયેટયને પ્રસ્તુસ્ષ્ટ આલા ભાટે તવલીયની 

ગુણલત્તાનુું પ્રાયુંસ્બક ભૂલમાુંકન કયલાભાું આલળે . અગય ભેલલાભાું આલેરી કીકીની તતલીયની ગુણલત્તા અૂયતી શમ ત વફ્ટલેય ઓયેટયને 

વમલશારુ પ્રસ્તુસ્ષ્ટ સ્લે વાલધ કયે છે. વફ્ટલેય દ્લાયા આલાભાું આલતી કેટરાક વમલશારુ પ્રસ્તુસ્ષ્ટઓ છે:  

– અલયધ(કીકીન ભશત્લની સ્શતવ દૃશ્મભાન નથી)  

– કીકી કેન્રભાું નથી.  

– નજય ફયાય નથી(સ્નલાવી આડુું જુએ છે)  

– કીકી શી થઇ જલી 

 

 કીકીની તતલીય ભેલલાની પ્રરક્રમા આવાવના પ્રકાળ પ્રત્મે વુંલેદનળીર છે. કઈ વીધા કે કૃસ્ત્રભ પ્રકાળની સ્નલાવીની આુંિભાું વીધુું પ્રસ્તલફફ 

ડલુું જઈએ નશી.  

 રડલાઈવને સ્તથય કડાલી જઈએ. રડલાઈવને સ્નલાવી દ્લાયા કડલાની સ્તથસ્તભાું, નોંધણી ઓયેટય/સ્નયીક્ષક સ્નલાવીને ડીલાઈવ કડલાભાું 

ભદદ કયળે.  

 કીકીની તતલીય ભેલતી લિતે, ચશેયાની તતલીય ભેલલા ભાટે લયાતી ટેફર રાઈટને ફુંધ કયલી જઈએ.  

 સ્નલાવીની આુંિભાું પ્રકાસ્ળત થત વીધ વૂમવપ્રકાળ કે અન્મ કઈણ તેજ પ્રકાળ પ્રસ્તલફફનુું વજવન કયળે અને નફી ગુણલતાની તતલીયભાું 

રયણભળે.  

કીકી ભેલલી 
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 ઓયેટયે સ્નલાવીને વીધુું કેભેયાભાું જલા, આુંિને શી િુલરી યાિલા, આુંિ નશી ટટાલલા અને કીકીની તતલીય ભેલતી લિતે તથામી 

યશેલા જણાલલુું જઈએ.  

 કીકીના તકેન દયસ્ભમાન અગય સ્નલાવીને તકરીપ થામ છે અને પયીથી તતલીય ભેલલાની જરૂય યશે છે ત ઓયેટય અન્મ સ્લગત ભેલલા ભાટે 

છીના તક્રીન ય જળે અને તે છી કીકીની તતલીય ભેલલા ભાટે ાછ પયળે . આભ કયલાથી કીકીની તતલીય ભેલતી લિતે આુંિ શી 

યાિલાના વતત દફાણભાુંથી સ્નલાવીને યાશત થળે.  

 તતલીય ભેલતી લિતે ઓયેટયે ધૈમવલાન થલુું ડળે અને તક્રીન ય તક્રરીંગ, નેસ્લગેટીંગ કયલાના ફદરે ડીલાઈવ પ્રસ્તરક્રમા આે ત્માું વુધી યાશ 

જલી ડળે.  

 અુંિની કીકીની તતલીય અેક્ષા ભુજફ ભેલલાભાું આલી ન શમ તેલી સ્તથસ્તભાું ઓયેટયે કીકી ભેલલા ભાટે ૪ લિત પ્રમાવ કયલા જઈએ .  

 

 

 

 ભુરા: ચશેયાની તતલીય રેલા ભાટે , સ્નલાવીને મગ્મ અુંતયે અને મગ્મ છટાભાું તથાન રેલાના ફદરે 

કેભેયાને ગઠલલાનુું ઓયેટય ભાટે વરાશબમુું યશેળ.ે આગન બાગ તતલીયભાું રેલ જરૂયી છે એટરે કે 

ભાથુું રુ્ભાલલાનુું કે લાલાનુું નથી. 
 પકવ: કેપ્ચય ડીલાઈવે ઓટ પકવન તથા ઓટ-કેપ્ચય કાભગીયીન ઉમગ કયલ જઈએ. રયણાભરૂ તતલીયને ગસ્તના રીધે ઝાુંિ, લધાયે 

કે ઓછા એક્ટ્વઝય, અનૈવર્પગક યુંગીન પ્રકાળ અને યેડીમર સ્લકૃસ્ત વશન કયલી ડલી જઈએ નશી .  
 અસ્બવમસ્ક્ટ્ત: અસ્બવમસ્ક્ટ્ત ઓટભેટીક પેઈવ યેકગનીળન ય પ્રફ અવય કયે છે અને ભાનલ દ્લાયા વુતષ્ટ દૃશ્મ અલરકનને ણ અવય કયે છે. 

એલી જયદાય બરાભણ કયલાભાું આલે છે કે ચશેયાની તતલીય સ્નષ્ક્ષ (સ્તભતયસ્શત) અસ્બવમસ્ક્ટ્ત વાથે  શઠ બીડેરા અને ફુંને આુંિ િુલરી 

શમ તેલી રેલી જઈએ.  
 પ્રકાળ: નફા પ્રકાળની પેઈવ યેકગ્નીળનની કાભગીયી ય બાયે અવય ડે છે . નફા પ્રકાળભાું ચશેયાની તતલીયને ઓિાલી અને તેનુું 

સ્લચરેણ કયલુું એ ભાનલ ઓયેટય ભાટે ભુશ્કેર છે. મગ્મ વપ્રભાણ સ્લતરયત પ્રકાળના ભીકેનીઝભ ન ઉમગ કયલ જઈએ કે જેથી ચશેયા ય 

કે આુંિભાું કઈ ડછામ ન શમ કે કઈ વુંકટ ના શમ. નોંધણી કયાલનાય(એનયરી)ની ફયાફય ઉય કઈ રાઈટન ઉમગ કયલ જઈએ નશી 

કાયણ કે તે ડછામા વર્જી ળકે છે .ક્ષને પ્રવયાલી દેલ જઈએ તથા રાઈટને એનયરીની વાભે ભુકલી જઈએ કે જેથી આુંિની નીચે કઈ 

ડછામા ના શમ. 
 ચશ્ભા: અગય વમસ્ક્ટ્ત વાભાન્મ યીતે ચશ્ભા શેયતી શમ ત એલી બરાભણ કયલાભાું આલે છે કે ચશ્ભા લગય પટગ્રાપ રઇ ળકામ છે . 
 ઉવાધન: ચશેયાના કઈણ બાગને ઢાુંકી ડેટા શમ તેલા કઈણ ઉવાધનન ઉમગ કયલાની ભુંજૂયી નથી . ઉયાુંત, ધાર્પભક, યુંયાગત 

પ્રણારીઓ તયીકે  ાર્ડી જેલા ઉવાધનની છૂટ છે  

 વફ્ટલેયની આલશ્મકતાઓ ૂયી કયે તેલી ળક્ટ્મ શ્રેષ્ઠ તતલીય રેલા ભાટે ઓયેટયને પ્રસ્ળસ્ક્ષત કયલાની જરૂય છે.  
 ફાક ભાટે , એ તલીકામવ છે કે ફાક ભાતાસ્તાના િાભાું ફેવે છે , યુંતુ એ વુસ્નસ્ચચત કયલાની જરૂય છે કે ફાકના ચશેયા વાથે 

ભાતાસ્તાન ચશેય તતલીયભાું રેલાઈ ના જામ. 

 સ્નષ્પ જામ તેલી તતલીય ભાટે વમલશારુ પ્રસ્તુસ્ષ્ટની તાવ કયલાની જરૂય છે . વફ્ટલેયભાું વમલશારુ પ્રસ્તુસ્ષ્ટઓ ૈકી કેટરીક છે:  

– કઈ ચશેય ના ભલ  

– સ્નલાવી િુફ જ દૂય (ઈનુટ તતલીયભાું આુંિનુું અુંતય ૯૦ થી ઓછુું છે)  

– સ્નલાવી િુફ જ નજીક (ઈનુટ તતલીયભાું આુંિનુું અુંતય તવલીયની શાઈના ત્રીજા બાગથી લધુ છે)  

ચશેયાની તતલીય રેલી 
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– ભુરા (વીધુું જુઓ) 

– અૂયત પ્રકાળ  

– અત્મુંત ઓછ ચશેયાન સ્લચલાવ ( ભુિાકૃસ્ત, દાથવને ભાનલ ચશેયા તયીકે ઓિી ળકામ નશી) 

– ભુરા (આઉટુટ તતલીયભાું સ્લચરનન િૂણ ૧૧.૫ અુંળ કયતા ભટ હ્શે)  

– સ્ફન-વપ્રભાણ પ્રકાળ (આઉટુટ તતલીયભાું ચશેયાન) 

– િટી ાચલવબૂસ્ભ (આઉટુટ તતલીયભાું)  

– અૂયત પ્રકાળ (આઉટુટ તતલીયભાું ચશેયાના કે્ષત્રભાું િયાફ સ્નતતેજ ભૂલમ) 
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પ્રકયણ ૬  

 

અલાદનુું વુંચારન  
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુું વુંચારન  

 

એલા ઉદાશયણ શળે જમાું ઈજા , આુંગાઓ/શાથ કાી જલા અને આુંિની ફાફતભાું ણ એલાજ કાયણવય સ્નલાવી ફામભેરરકવન વુંૂણવ વેટ 

આલાની સ્તથસ્તભાું નશી શમ. આલા અાલાદનુું વુંચારન કયતી લિતે સ્નમ્નસ્રસ્િત ભાગવદર્પળકાઓનુું અનુવયણ કયલાનુું છે . . 
 

વભતમા 
ફપગયસ્પ્રન્ટ ઈભેજ રેલાભાું અલાદનુું 

વુંચારન 
વૂચન 

રાત્તા/કાી નાિેર/ાટ 

ફાુંધેર આુંગીઓ 

 

૧. અલાદની તતલીય વાથે વફ્ટલેયભાું અલાદના પ્રકાયને તષ્ટણે અુંરકત 

કયલ જઈએ. . 
૨. ફાકીની આુંગીઓની છા રેલી જઈએ.  
૩. કામવલાશી કયતા શેરાું આ સ્તથસ્ત સ્લે વભથવન કયલા સ્નલાવીને જણાલલુું 

જઈએ.  

વભતમા  
કીકીની તતલીય રેલાભાું અલાદનુું 

વુંચારન 
વૂચન 

કીકીની તતલીય રેલાનુું ળક્ટ્મ 

નથી  

 

૧. એક કે ફુંને આુંિ નશી શલાના કાયણે કે એક કે ફુંને આુંિ ય ટ્ટી 

શલાના કાયણ/ે અન્મ કઈણ સ્લકૃસ્ત કે યગના રીધે કીકીની તતલીય રેલાનુું 

ળક્ટ્મ ના શમ ત તેની વીતટભભા નોંધ કયલાની છે. 
૨. કામવલાશી કયતા શેરાું આ સ્તથસ્ત સ્લે વભથવન કયલા સ્નલાવીને જણાલલુું 

જઈએ. 

લક્ર/રદળાશીન આુંિ 
 

 

૧. અલાદની તતલીય વાથે વફ્ટલેયભાું અલાદના પ્રકાયને તષ્ટણે અુંરકત 

કયલ જઈએ.  
૨. અગય એક કીકીભાું અલાદ શમ ત ફીજી કીકીની તતલીય અલશ્મ રેલી 

જઈએ.  
૩. કામવલાશી કયતા શેરાું આ સ્તથસ્ત સ્લે વભથવન કયલા સ્નલાવીને જણાલલુું 

જઈએ. 
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પ્રકયણ ૭ 

 

નોંધણી/અડેટની ગુણલતા અુંગે નોંધણી ઓયેટય/સ્નયીક્ષક ભાટે ભાગવદર્પળકાઓ 
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પ્રકયણ ૭: નોંધણી/અડેટની ગુણલતા અુંગે નોંધણી ઓયેટય/સ્નયીક્ષક ભાટે 

ભાગવદર્પળકાઓ 

 

સ્નલાવીને આધાય કાડવ આલાભાું આલે એ શેરાું નલી નોંધણી દયસ્ભમાન તકેન કયલાભાું આલેર જનવાુંસ્ખ્મકીમ સ્લગત અને વભથવન કયતા દતતાલેજની 

ગુણલતા તાવ કયલાભાું આલે છે. વીતટભભા સ્લગતની ગુણલતા અને સ્લળુસ્દ્ધને વુસ્નસ્ચચત કયલા ભાટે આલુું કયલાભાું આલે છે . 

પ્રરક્રમા અને ડેભ બૂર તયપ દયી જતા નોંધણી ગુણલતાના ભાદુંડ 
 

 નોંધણી ઓયેટય/સ્નયીક્ષકે પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા વૂચલલાભાું આવમા ભુજફ ગુણલતા ભાદુંડનુું અનુવયણ કયલુું જઈએ અને જનવાુંસ્ખ્મકીમ તથા 

ફામભેરરક સ્લગત મગ્મ યીતે ભેલલી જઈએ.  

 કઈણ નાણાકીમ વુંડલણી અને પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા બ્રેકરીતટીંગને અટકાલલા તેઓએ સ્નમ્નસ્રસ્િત બૂર કયલાથી દૂય યશેલુું જઈએ .  

 નોંધણી દયસ્ભમાન કયલાભાું આલેરી બૂરના રયણાભે ઓયેટયને બ્રેકરીતટ કયલાભા આલળે અને તે કઈણ નોંધણી /અડેટ કયલાને વક્ષભ 

યશેળે નશી.  

નોંધણી અને અડેટ્વ ભાટે ગુણલતા તાવ 
 

પીલડ્વ કયલુું અને નશી કયલુું 

નાભ  

નોંધણી ઓયેટયે સ્નલાવી દ્લાયા યજૂ કયલાભાું આલેરા ુયાલાના દતતાલેજ વાભે નાભનીચીલટૂલવક ચકાવણી કયલી 

જઈએ તથા ભેલલુું જઈએ.  

કઈણ નકાભા ભૂલમન વભાલેળ કયળ નશી કે કઈ સ્ફનવુંવદીમ બાાન ઉમગ કયળ નશી , એ ઓયેટયના 

બ્રેકરીતટીંગ બણી દયી જળે.  

નાભભાું કઈણ વરાભી ળબ્દ જેલાકે શ્રીભાન , શ્રીભતી, કુભાયી, ડૉ. લગેયેન વભાલેળ કયલ જઈએ નશી , આલી 

નોંધણીન અતલીકાય થળે. . 

તથાસ્નક બાાભાું રાન્વરીટયેળન ઇંગ્રીળભાું નાભ વાથે ભતુું શલુું જઈએ.  

રીંગ વમસ્ક્ટ્તના રીંગની સ્લગત મગ્મયીતે ભેલલી જઈએ. . 

લમ 
ચકાવણીકૃત રકતવાની ફાફતભાું સ્નલાવીની જન્ભતાયીિ યજુ કયલાભ આલેર ુયાલા ભુજાલ મગ્મયીતે ભેલલી 

જઈએ.  

વયનાભુું 

નોંધણી ઓયેટયે સ્નલાવી દ્લાયા યજૂ કયલાભાું આલેરા ુયાલાના દતતાલેજ વાભે વયનાભાની ચીલટૂલવક ચકાવણી 

કયલી જઈએ તથા ભેલલુું જઈએ.  

કઈણ નકાભા ભૂલમન વભાલેળ કયળ નશી કે કઈ સ્ફનવુંવદીમ બાાન ઉમગ કયળ નશી , એ ઓયેટયના 

બ્રેકરીતટીંગ બણી દયી જળે.  

તથાસ્નક બાાભાું રાન્વરીટયેળન ઇંગ્રીળભાું વયનાભા વાથે ભતુું શલુું જઈએ 
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વયનાભુ ુરૂ રેલુું જઈએ તથા તેભાું ર્ય નું./નાભ, સ્લતતાય, ળેયી, ળશેય/નગય/ગાભ, ીન કડ લગેયે જેલી સ્લગતન 

વભાલેળ કયલ જઈએ.  
 

પટગ્રાપ 

મુઆઇડીએઆઈ દ્લાયા આલાભાું આલેરી ભાગવદર્પળકાઓ ભુજફ સ્નલાવીન પટગ્રાપ મગ્મયીતે ભેલલ જઈએ .  

પટ ન લધાયે રે્ય કે ના લધાયે ઉજ શલ જઈએ.  

સ્નલાવીન ચશેય તષ્ટ દેિાત અને ઓિી ળકામ તેલ શલ જઈએ.  

 

 

 

પ્રરક્રમા લણવન 

સ્નલાવીન પટગ્રાપ રેલ 

નોંધણી ઓયેટય/સ્નયીક્ષકે એ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે પટ નીચેનાભાુંથી રેલાભાું આલેર નથી: : 
 પટની શાડવ કી(ાવટવ પટ લગેયે) 

 ભનીટય ય પટ  

 ભફાઈર ડીલાઈવ ય પટ  

 ભેગેઝીન/અિફાય/ુતતક/તટયભાુંથી પટ  

પટગ્રાપ વુતષ્ટ શલ જઈએ અને ઝાુંિ ના શલ જઈએ. પટગ્રાપ રેતી લિતે માવપ્ત પ્રકાળ શલ જઈએ.  
 

સ્નલાવીની જનવાુંસ્ખ્મકીમ 

સ્લગત ભેલલી 

નોંધણી ઓયેટય/સ્નયીક્ષકે વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે સ્ફનવુંવદીમ/અભાનજનક બાન ઉમગ કયલાભાું આલે 

નશી.  
 

દતતાલેજની ચકાવણી 

નોંધણી ઓયેટય/સ્નયીક્ષકે સ્નલાવીદ્લાયા યજૂ કયલાભાું આલેરા ુયાલાના દતતાલેજની ચકાવણી કયલી જઈએ અને 

સ્નમ્નસ્રસ્િત ફાફત વુસ્નસ્ચચત કયલી જઈએ: 
૧.  નાભ, વયનાભુ, જન્ભતાયીિ યજૂ કયેર ુયાલાના દતતાલેજ વાથે ભતા શલા જઈએ .  
૨.  ભાન્મ દતતાલેજની મુઆઇડીએઆઈની માદી ભુજફ પક્ટ્ત ભાન્મ અને તલીકૃત ુયાલા     દતતાલેજન જ 

તલીકાય કયલ જઈએ.  
૩.  દતતાલેજને વુંૂણવણે તકેન કયલા જઈએ કે જેથી ફધી સ્લગત તષ્ટણે રઇ ળકામ . . 
૪.  ુયાલા તયીકે કઈણ ફનાલટી/પેયપાય કયેર દતતાલેજ તલીકાયલ જઈએ નશી. . 

પ્રરક્રમા બૂર 



 
 

આધાય નોંધણી અને અડેટની વભજણ 

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

 

  

Page80 

 
 

૫.  ુયાલા દતતાલેજનુું તકેન તષ્ટ અને વુલાચ્મ શલુું જઈએ.  
૬.  ક્ટ્રામન્ટ ય વુંદ કયેર દતતાલેજનુું નાભ ુયાલાના દતતાલેજ વાથે ભતુું શલુું જઈએ .  

દતતાલેજ બૂર – અતલીકાયના વોથી વાભાન્મ કાયણ  

 

 સ્નલાવીઓદ્લાયા યજૂ કયલાભા આલેરા અભાન્મ દતતાલેજના રીધે ભટા બાગની નોંધણીન અતલીકાય કયલાભાું આલે છે.  

 નોંધણી કેન્ર િાતે ભૂલમાુંકનકતાવઓએ નોંધણી શેરાું દતતાલેજની ચકાવણી કયલાભાું લધુ વાલચેત યશેલાની જરૂય છે. અભાન્મ દતતાલેજ લગવ શેઠ 

કેટરીક વાભાન્મ અતલીકૃસ્તઓ નીચે જણાલેરી છે.  

 

દતતાલેજ બૂર  અતલીકૃતીનુું કાયણ 

Invalid Document 

 

 ીઓઆઇ/ીઓએ/ીઓઆય/ડીઓફી તયીકે તકેન કયેર કઈણ દતતાલેજ જે ભાન્મ દતતાલેજની 

માદીભાું નથી તેન અતલીકાય કયલાભાું આલળે. 

 અગય સ્ઓઆઇ દતતાલેજભાું નાભ/પટ નશી શમ ત તેન અતલીકાય કયલાભા આલળે.  

 ઉદાશયણ તયીકે, અગય યેળનકાડવભાું સ્નલાવીનુું નાભ અને પટ શળે ત જ તેન સ્ઓઆઇ તયીકે ઉમગ કયી 

ળકાળે.  

 ીઓઆઇ/ીઓએ/ીઓઆય/ડીઓફી તયીકે તકેન કયેર આધાયકાડવ/ત્રન અતલીકાય કયલાભા આલળે.  

 ભાન્મ માદી ભુજફ અસ્ધકૃત વમસ્ક્ટ્ત દ્લાયા આલાભાું આલેર પ્રભાણત્રના રકતવાભાું , સ્નલાવીન પટ 

અસ્નલામવ છે  અને તે પ્રભાણત્ર આનાય વમસ્ક્ટ્તની ભશય તથા શતતાક્ષય ધયાલતુું શલુું જઈએ અન્મથા તેન 

અતલીકાય કયલાભાું આલળે.  

 અગય ીઓઆઇ/ીઓએ/ીઓઆય/ડીઓફી તયીકે જડલાભાું આલેર દતતાલેજની અલસ્ધ વભાપ્ત થઇ 

ગઈ શળે ત તેન અતલીકાય કયલાભાું આલળે. 

 જમાયે ભતદાતા આઈડી કાડવ ીઓએ તયીકે યજૂ કયલાભાું આલે ત્માયે આઈડી કાડવની ફુંને ફાજુ તકેન કયલી 

જરૂયી છે અન્મથા તેન અતલીકાય કયલાભાું આલળે.  

 
 

નોંધણી ઓયેટય દ્લાયા વાભાન્મ બૂર 
 

નોંધણી ઓયેટય દ્લાયા કયલાભા આલતી કેટરીક વાભાન્મ બૂર અશી આી છે. દયેક ઓયેટયે તેને ટાલાભા વાલચેત યશેલુું જઈએ.  

ીઓઆઇ/ીઓએ/ીઓઆય

/ડીઓફી 

નોંધણી ઓયેટયે ઓિ/વયનાભા/જન્ભતાયીિના ુયાલા તયીકે નોંધણીત્ર /આધાયકાડવ જડલા જઈએ નશી . 
આ ભાન્મ ુયાલ નથી અને ગુણલતા તાવ દયસ્ભમાન તેન અતલીકાય કયલાભાું આલળે . ઓયેટયને ણ િટ 
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તયીકેનોંધણીત્ર/આધાયકાડવ 

જડેર છે. કમુવીભા અભાન્મ 

દતતાલેજ તયીકે આન 

અતલીકાય કયલાભાું આલળે. 

દતતાલેજ અરડ કયલા ફદર બ્રેકરીતટ કયલાભાું આલળે.. 

 

 

અભાન્મ 

દતતાલેજ:સ્ઓઆઇ/ીઓએ

/ીઓઆય તયીકે આધાયત્ર 

ભાન્મ નથી અને અભાન્મ 

દતતાલેજ શેઠ તેન અતલીકાય 

કયલાભાું આલળે. 

નોંધણી દયસ્ભમાન, નોંધણી ઓયેટયે વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે ીઓઆઇ/ીઓએ/ીઓઆય/ડીઓફી તયીકે 

તલીકાય કયલાભાું આલેર અને તકેન કયેર દતતાલેજ ભાન્મ દતતાલેજની મુઆઇડીએઆઇની માદી ભુજફ ભાન્મ છે . 
ઓયેટયે એ ણ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે કઈણ દતતાલેજન તલીકાય કયતા શેરાું એ તાયીિે એ દતતાલેજ 

ભાન્મ છે. અભાન્મ દતતાલેજન તલીકાય ઓયેટય ભાટે દુંડને નોંતયળે અને ઓયેટયને બ્રેકરીતટીંગ કયલા બણી દયી 

જઈ ળકે છે.  

અભાન્મ દતતાલેજ:ભતદાતા 

આઈડીની પક્ટ્ત એક ફાજુની 

તકેન કયેર નકરને અભાન્મ 

દતતાલેજ ગણલાભાું આલે છે. 
ઓયેટયે વુસ્નસ્ચચત કયલુું 

જઈએ કે ભતદાતા આઈડીની 

ફુંને ફાજુઓ તકેન કયલાભાું 

આલી છે. 

ગુણલતા તાવ દયસ્ભમાન ધ્માન ય આલી છે એલી નોંધણી ઓયેટય દ્લાયા કયલાભાું આલતી વાભાન્મ બૂર એ છે કે 

ીઓએ તયીકે ભતદાતા આઈડીન તલીકાય કયતી લિતે ઓયેટયે એ વુસ્નસ્ચચત કયલુું જઈએ કે દતતાલેજની ફુંને 

ફાજુઓને તકેન કયલાભાું આલ.ે અગય ભતદાતા આઈડીની ફુંને ફાજુઓ તકેન કયી નશી શમ ત નોંધણીન અતલીકાય 

કયલાભાું આલળે.  

 

અભાન્મ દતતાલેજ: સ્નલાવીના 

નાભ તથા પટ લગય 

આચામવ/ગાભના લડા દ્લાયા 

આલાભાું આલેર પ્રભાણત્રને 

ભાન્મ દતતાલેજ તયીકે ગણલાભાું 

આલતુું નથી.  

ગાભના લડા/આચામવ દ્લાયા આલાભાું આલેરા પ્રભાણત્રન સ્ઓઆઇ /ઓએ તયીકે તલીકાય કયતી લિતે , 
નોંધણી ઓયેટયે વુસ્નસ્ચચત કયલુું જરૂયી છે કે પ્રભાણત્ર આનાય અસ્ધકાયી દ્લાયા પ્રભાણત્ર ય સ્નલાવીના પટાને 

તેની ભશય અને શતતાક્ષય વાથે પ્રભાસ્ણત કયલાભાું આલેર છે . અગય પ્રભાણત્રભાું પટ નશી શમ ત પ્રભાણત્રને 

અભાન્મ ગણલાભાું આલળે અને તેન અતલીકાય કયલાભાું આલળે.  

રાન્વરીટયેળન બૂર: ઇંગ્રીળભાું 

જનવાુંસ્ખ્મકીમ સ્લગત તથાસ્નક 

બાા વાથે વુભે ધયાલતી 

નથી. 

સ્નલાવીની જનવાુંસ્ખ્મકીમસ્લગત નોંધતી લિતે ઓયેટયએ ધ્માન આલુું ડળે . અગય કેપ્વરક ઓન શમ ત 

રાન્વરીટયેળન પ્રત્મે ધ્માન આલાની જરૂય યશેળે . ઓયેટયે વુસ્નસ્ચચત કયલુું ડળે કે ઇંગ્રીળભાું નોંધલાભાું આલેરી 

જનવાુંસ્ખ્મકીમસ્લગત તથાસ્નક બાા વાથે ણ વુભે ધયાલતી શલી જઈએ , અન્મથા નોંધણીન અતલીકાય 

કયલાભાું આલળે.  

સ્ઓઆઇ: ીઓઆઇભાું 
‘ઉપવ’, ઉયપે ધયાલતુું સ્નલાવીનુું 

નાભ 

ઓયેટયએ ધ્માન આલુું ડળે કે સ્ઓઆઇ દતતાલેજન તલીકાય કયતી લિતે યજૂ કયલાભાું આલેરા ઓિના 

ુયાલાભાું સ્નલાવીનુું નાભ ‘ઉપવ’, ‘ઉયપે’ ધયાલતુું નથી . આલા દતતાલેજન ગુણલતા તાવ દયસ્ભમાન અતલીકાય 

કયલાભાું આલળે. યજૂ કયલાભા આલેરા સ્ઓઆઇ દતતાલેજભાું નોંધણી પભવભા જણાવમા ભુજફ પક્ટ્ત એક જ નાભ 

શલુું જઈએ.  

લમ-પટન કુભે:સ્નલાવીની જમાયે જન્ભતાયીિ જાશેય કયલાભા આલી શમ ત્માયે સ્નલાવીના જન્ભના લયવની ચકાવણી કયલાભાું કાજી રેલાલી 
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લમ અને પટ વુભે ધયાલતા 

શલા જઈએ. 
જઈએ. િાવકયીને ફાકના રકતવાઓભાું, ર્સ્ત જન્ભતાયીિની નોંધ કયતી લિતે જન્ભના લયવની ભાતાસ્તા 

વાથે ચકાવણી કયલી જઈએ.  
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પ્રકયણ ૮ 

 

અયાધ અને વજાઓ 
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પ્રકયણ ૮:અયાધ અને વજાઓ 

 

આધાય અસ્ધસ્નમભ અને સ્નમભન અનુવાય અયાધ અને વજાઓ 
 

 

 

અયાધ વજા 

કઈણ િટી જનવાુંસ્ખ્મકીમ ભાસ્શતી કે ફામભેરરક 

ભાસ્શતી આીને જે કઈ વમસ્ક્ટ્ત જીસ્લત મા ભૃત, લાતતસ્લક 

કે કાલસ્નક, અન્મ વમસ્ક્ટ્તન લે ધાયણ કયે છે અથલા લે 

ધાયણ કયલાન પ્રમાવ કયે છે તે.  

 ૩ લયવ વુધી કેદ  

          અથલા  

₹ ૧૦,૦૦૦ વુધી દુંડ  

          અથલા ફુંને  

જે કઈ વમસ્ક્ટ્ત આધાય ક્રભાુંક ધાયકને શાની કયલાના કે ભતતી 

કયલાના કે આધાય ક્રભાુંક ધાયકની ઓિને શડ કયલાના 

ઈયાદા વાથે ભૃત કે જીસ્લત , લાતતસ્લક કે કાલસ્નક , અન્મ 

વમસ્ક્ટ્તન લે ધાયણ કયીને કે લે ધાયણ કયલાન પ્રમાવ 

કયીને કઈણ જનવાુંસ્ખ્મકીમ ભાસ્શતી કે ફામભેરરક 

ભાસ્શતીને ફદરાલે છે કે ફદરાલલાન પ્રમાવ કયે છે.   

 ૩ લયવ વુધી રુંફાલી ળકામ તેલી ભુદતની કેદ 

અને  

 ₹ ૧૦,૦૦૦ વુધી લધાયી ળકામ તેટર દુંડ  

આ અસ્ધસ્નમભ શેઠ ઓિની ભાસ્શતી એકત્ર કયલાને 

અસ્ધકૃત નશી શલા છતાું કઈણ જે વમસ્ક્ટ્ત બાા, લતવણુક 

કે આચયણ લડે ઢોંગ કયે છે કે તે આભ કયલાને અસ્ધકૃત છે. 

 ૩ લયવ વુધી રુંફાલી ળકામ તેલી ભુદતની કેદ 

અને  

 ₹ ૧૦,૦૦૦ વુધી લધાયી ળકામ તેટર દુંડ  

 કુંનીઓના રકતવાભાું , દુંડને ₹ ૧ ,૦૦,૦૦૦ 

વુધી લધાયી ળકાળે અથલા ફુંને  

 

 

અયાધ વજા  

કઈણ વમસ્ક્ટ્ત ,  નોંધણી કે પ્રભાણીકયણના ગાા 

દયસ્ભમાન એકત્ર કયલાભાું આલેર કઈણ ઓિની 

ભાસ્શતીને ઈયાદાૂલવક જાશેય કયે છે , પ્રવારયત કયે છે, નકર 

કયે છે કે આ અસ્ધસ્નમભની જગલાઈઓના અનુવુંધાને 

કયલાભાું આલેર કઈણ કયાય કે વમલતથાનુું ઉલરુંર્ન કયીને 

આ અસ્ધસ્નમભ કે તેની અુંતગવત ફનાલલાભાું આલેરા 

સ્નમભન શેઠ અસ્ધકૃત ના શમ તેલી અન્મ વમસ્ક્ટ્તને 

ભકરાલે છે તે વમસ્ક્ટ્ત.  

 ૩ લયવ વુધી રુંફાલી ળકામ તેલી ભુદતની કેદ 

અને  

 ₹ ૧૦,૦૦૦ વુધી લધાયી ળકામ તેટર દુંડ  

 કુંનીઓના રકતવાભાું,દુંડને  

₹ ૧,૦૦,૦૦૦ વુધી લધાયી ળકાળે અથલા ફુંને  

લે ધાયણ કયલાની વજા  

impersonation 

ઓિની ભાસ્શતી જાશેય કયલા ભાટે વજા 
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અયાધ વજા 

પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા અસ્ધકૃત ના શમ તેલી કઈણ વમસ્ક્ટ્ત ઈયાદાૂલવક: 

એ. કેન્રીમ ઓિ ડેટા વુંગ્રશ (વીઆઈડીઆય)ભાું શચ કયેછે અથલા 

શોંચ વુયસ્ક્ષત કયે છે  

ફી. વીઆઈડીઆયભાુંથી કે કઈણ તથાનાન્તયીમ વુંગ્રશ ભાધ્મભભાું 

વુંગ્રસ્શત કઈણ સ્લગતને ડાઉનરડ કયે છે, નકર કયે છે કે ફશાય કાઢે 

છે  

વી.  વીઆઈડીઆયભાું કઈણ લાઈયવ કે અન્મ અળુસ્ધ્ધઓ રુ્વાડે છે કે 

રુ્વાડાલે છે  

ડી.  વીઆઈડીઆયભાું સ્લગતને નુકળાન કયે છે કે નુકળાન કયાલે છે  

ઈ.  વીઆઈડીઆયભાું પ્રલેળને િયાલે છે કે િયલલાભાુંભદદ કયે છે 

એપ. વીઆડીઆયભાું પ્રલેળ કયલાને અસ્ધકૃત કઈણ વમસ્ક્ટ્તને પ્રલેળ કયલા 

દેતી નથી કે પ્રલેળન ઇન્કાય કયાલે છે  

જી. કરભ ૨૮નીેટા કરભ (૫)નુું ઉલરુંર્ન કયતાકઈણ ભાસ્શતી િુલરી 

કયે છે કે કરભ ૨૯નુું ઉલરુંર્ન કયતા કઈણ ભાસ્શતીનુું આદાનપ્રદાન 

કયે છે , ઉમગ કયે છે કે પ્ર દર્પત કયે છે અથલા ઉયક્ટ્ત કૃત્મ ૈકી 

કઈણ કૃત્મ કયલાભાું ભદદ કયે છે  

એચ. કઈણ તથાનાન્તયીમ વુંગ્રશ ભાધ્મભભાું કે વીઆઈડીઆયભાું 

વુંગ્રસ્શત કઈણ ભાસ્શતીન નાળ કયે છે, યદ કયે છે કે તેભાું પેયપાય કયે 

છે અથલા તેના ભૂલમ કે ઉમગને ર્ટાડે છે અથલા કઈણ વાધન લડે 

તેને શાસ્નકાયકયીતે પ્રબાસ્લત કયે છે અથલા  

આઈ. પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા ઉમગ કયલાભાું આલતા કઈણ કમ્પ્મુટય વવવ 

કડની ચયી કયે છે, તેને ઈયાદાૂલવક છુાલે છે,નાળ કયે છે કે પેયપાય કયે 

છે અથલા ચયી કયાલે છે, છુાલડાલે છે, નાળ કયાલે છે કે પેયપાય કયાલે 

છે   

 ૩ લયવ વુધી રુંફાલી ળકામ 

તેલી ભુદતની કેદ અને  

 દુંડ જે ₹ ૧૦ રાિથી ઓછ 

નશી શમ. 

 
 
 
 
 
 
 

વીઆઈડીઆયભા અનાસ્ધકૃત શોંચ 
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અયાધ વજા 

પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા અસ્ધકૃત ના શમ તેલી કઈણ વમસ્ક્ટ્ત આધાય 

ક્રભાુંક ધાયક વુંફુંસ્ધત ભાસ્શતીભાું વુધાય કયાલના કે તેની કઈણ 

ભાસ્શતી ળધી કાઢલાના ઈયાદે , વીઆઈડીઆયની કે કઈણ 

તથાનાન્તયીમ વુંગ્રશ ભાધ્મભની સ્લગતન ઉમગ કયે છે કે તેભાું 

ચેડાું કયે છે  

 ૩ લયવ વુધી રુંફાલી ળકામ તેલી ભુદતની 

કેદ અને  

 ₹ ૧૦,૦૦૦ વુધી લધાયી ળકામ તેટર દુંડ  

 

 

 

અયાધ વજા 

ભાુંગણી કયનાય શતતી શમ તેલી કઈણ વમસ્ક્ટ્ત કરભ ૮ની 

ેટા કરભ (૩)નુું ઉલરુંર્ન કયતા વમસ્ક્ટ્તની ઓિની 

ભાસ્શતીન ઉમગ કયે  

 ૩ લયવ વુધી રુંફાલી ળકામ તેલી ભુદતની કેદ 

અને  

 ₹ ૧૦,૦૦૦ વુધી લધાયી ળકામ તેટર દુંડ  

 કુંનીઓના રકતવાભાું ,દુંડને ₹ ૧રાિ વુધી 

લધાયી ળકાળે અથલા ફુંને  

 

 

 

અયાધ વજા 

કરભ ૩ની ેટા કરભ (૨)ની અથલા કરભ ૮ની ેટા કરભ 

(૩)ની જરૂયીમાતનુું અનુારન કયલાભાું સ્નષ્પ જામછે 

તેલી કઈણ નોંધણી એજન્વી કે ભાુંગણી કયનાય શતતી  

 ૧ લયવ વુધી રુંફાલી ળકામ તેલી ભુદતની કેદ 

અને  

 ₹ ૧૦,૦૦૦ વુધી લધાયી ળકામ તેટર દુંડ  

 કુંનીઓના રકતવાભાું ,દુંડને₹ ૧રાિ વુધી 

લધાયી ળકાળે અથલા ફુંને  

 

 

 

 

વીઆઈડીઆયભાું સ્લગત વાથે ચેડાું કયલાની વજા 

ભાુંગણી કયનાય શતતી દ્લાયા અનસ્ધકૃત ઉમગ ભાટે વજા  

વુચનાની જરૂયીમાતના સ્ફન-અનુારન ભાટે વજા 
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અયાધ વજા 

આ અસ્ધસ્નમભ કે તેના અુંતગવત ફનાલલાભાું આલેર 

કઈણ સ્નમભ કે સ્નમભન શેઠ અયાધ કયનાય કઈણ 

વમસ્ક્ટ્ત કે જેના ભાટે આ સ્લબાગ સ્વલામ અન્મત્ર કઈ 

સ્નધાવરયત વજાની જગલાઈ કયલાભાું આલી નથી. 

 ૧ લયવ વુધી રુંફાલી ળકામ તેલી ભુદતની કેદ 

અને  

 ₹ ૨૫,૦૦૦ વુધી લધાયી ળકામ તેટર દુંડ  

 કુંનીઓના રકતવાભાું ,દુંડને ₹ ૧ રાિ વુધી 

લધાયી ળકાળે અથલા ફુંને  

 

 

અયાધ વજા 

જમાું કુંની દ્લાયા આ અસ્ધસ્નમભ શેઠ અયાધ કયલાભાું 

આવમ છે ત્માું જમાયે અયાધ કયલાભાું આવમ તે વભમે 

કુંનીના કાભકાજના વુંચારન ભાટે કુંનીન પ્રબાય 

ધયાલતી શતી કે કુંનીને જલાફદાય શતી તેલી દયેક વમસ્ક્ટ્ત , 
તેભજ કુંની અયાધની દસ્ત શલાનુું ભની રેલાભાું 

આલળે અને તેભની વાભે કાનૂની કામવલાશી કયલાભાું આલળે 

અને તદનુવાય વજા કયલાભાું આલળે: 

ળયત એ કે અગય તે ુયલાય કયે છે કે અયાધ તેની 

જાણકાયી લગય કયલાભાું આવમ શત અથલા આલા 

અયાધને અટકાલલા ભાટે તભાભ ઉસ્ચત ભશેનત 

કયી શતી /વાલધાની યાિી શતી ત આ ેટા 

કરભભાું વભાસ્લષ્ટ કુંઈણ ફાફત આલી કઈણ 

વમસ્ક્ટ્તને આ અસ્ધસ્નમભભાું જગલાઈ કયલાભાું 

આલેર કઈણ વજા પ્રસ્ત જલાફદાય ફનાલળે 

નશી. 

આ કામદાની ેટા -કરભ( 1)ભાું વભાસ્લષ્ટ વાભે ટકી 

ળકે નસ્શઅને આ એક્ટ્ટ નીચે કઇએ ણ અયાધ 

કમો શમ છી તે કુંની દ્લાયા શમ અને ૂયલાય થામ 

કે અયાધ   વશભતી કે ભેાીણાથી થમ છે . 
અથલા ત તે અયાધ રડયેક્ટ્ટય કે ભેનેજય , વેક્રેટયી કે 

કુંનીના અન્મ કઇ કભવચાયીની બૂરના કાયણે થમ 

છે, અથલા ઉયક્ટ્તભાુંથી કઇ ણ તે અયાધ ભાટે 

જલાફદાય શમ , તેલા રકતવાભાું રડયેક્ટ્ટય , ભેનેજય, 
વેક્રેટયી અથલા અસ્ધકાયી અયાધ ભાટે દી 

ગણલાભાું આલી ળકે છે અને તેભના વાભે કામદારકમ 

કામવલાશી થઇ ળકે છે  .અને તે પ્રભાણે તેભને વજા 

ણ થઇ ળકે છે.  

 

 

 

 

અયાધ વજા 

ેટા કરભ (૨)ની જગલાઈઓને આધીન , આ 

અસ્ધસ્નમભની જગલાઈઓ વમસ્ક્ટ્તની યાષ્ટ્રીમતાને ધ્માને 

રીધ લગય વમસ્ક્ટ્ત દ્લાયા કયલાભાું આલેરા કઈણ 

અયાધ કે ઉલરુંર્નને ણ રાગુ ડળે. 

ેટા કરભ (૧)ના શેતુઓ ભાટે , અગય અયાધ કે 

ઉલરુંર્ન  કયતુ કૃત્મ કે લતવણુકભાું કેન્રીમ ઓિ ડેટા 

વુંગ્રશ(વીઆઈડીઆય)ની કઈણ સ્લગત વુંકામેર 

શળે ત બાયત ફશાય કઈણ વમસ્ક્ટ્ત દ્લાયા કયલાભાું 

વાધાયણ વજા 

કુંનીઓ દ્લાયા અયાધ 

બાયત ફશાય કયલાભાું આલેર અયાધ કે ઉલરુંર્ન ભાટે આ અસ્ધસ્નમભ રાગુ ડળે 
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આલતા કઈણ આયાધ કે ઉલરુંર્નને આ અસ્ધસ્નમભની 

જગલાઈઓ રાગુ ડળે.  

 

 

 

કડ ઓપ રક્રભીનર પ્રવીજય , ૧૯૭૩ભા વભાસ્લષ્ટ કુંઈણ ફાફતને ધ્માનભાું રીધા લગય , ઇન્તેક્ટ્ટય ઓપ 

રીવના દયજજાથી નીચે નશી એલા રીવ અસ્ધકાયી દ્લાયા આ અસ્ધસ્નમભ શેઠ કઈણ અયાધની તાવ 

કયલાભાું આલળે. 

 

 

આ અસ્ધસ્નમભ શેઠ કયલાભાું આલેર કઈણ વજા/દુંડ શાર ુયતા અભરભાું શમ તેલા અન્મ કઈણ કાનૂન શેઠ 

અન્મ વજા કે દુંડ કયલાને અટકાલળે નશી.  

 

 

 

૧. આ અસ્ધસ્નમભ શેઠ વજાાત્ર કઈણ અયાધની કટવ નોંધ રેળે નશી , સ્વલામ કે પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા કે તેના 

દ્લાયા અસ્ધકૃત કઈણ અસ્ધકાયી કે વમસ્ક્ટ્ત દ્લાયા પરયમાદ કયલાભાું આલી શમ.  

૨. ચીપ ભેરરીટન ભેસ્જતરેટ કે ચીપ જમુડીળીમર ભેસ્જતરેટની કટવથી નીચેની કઈણ કટવ આ અસ્ધસ્નમભ શેઠ 

વજાાત્ર કઈણ અયાધ અુંગે િટર ચરાલળે નશી.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અયાધની તાવ કયલાની વત્તા 

વજા/દુંડ અન્મ વજાઓભા દિર કયળે નશી 

અયાધની નોંધ 
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નોંધણી/અડેટ દયસ્ભમાન થમેરી બૂરના રીધે અયાધ અને વજાઓ 

 

 

િાભીનુું તલરૂ કયલાની થતી ભાસ્વક કામવલાશી 

૧. નોંધણીની તાયીિથી ૧૦ રદલવ છી નોંધણી ેકેટના 

અરડભા સ્લરુંફ 

૨. નોંધણીની તાયીિથી ૨૦ રદલવ છી નોંધણી ેકેટના 

અરડભા સ્લરુંફ 

વીંક યુંતુ અરડ થમુું નશી :નધણીની તાયીિથી ૩૦ 

રદલવ વુધી અરડ નશી થમેર ેકેટ ગૂભ થઇ ગમાનુું ભાની 

રેલાભાું આલળે. 

૧. અટકાલી યાિલાની યકભ ₹ ૨૫ પ્રસ્ત નોંધણી 

ેકેટ 

૨. અટકાલી યાિલાની યકભ ₹ ૫૦ પ્રસ્ત નોંધણી 

ેકેટ 

૩. અટકાલી યાિલાની યકભ ₹ ૫૦ પ્રસ્ત નોંધણી 

ેકેટ 

 

 

 

િાભીનુું તલરૂ કયલાની થતી ભાસ્વક કામવલાશી 

આ બૂર સ્લગતની ગુણલતાભાું શમ છે જેભકે પટગ્રાપની 

નફી ગુણલતા, દેિીતી રીંગ અને જન્ભતાયીિની બૂર 

સ્લ. 

કેવ દીઠ અટકાલી યાિલાભાું આલેર યકભ ₹ ૨૫ પ્રસ્ત 

ેકેટ શળે.  

ભાસ્વક વુંસ્ચત ડીઈ બૂર ભાટે 

૧) ૩૦ કેવ ભાટે – ૧૮૦ રદલવ ભાટે 

ઓયેટયની પયજભકુપી  

૨) ૫૦ કેવ ભાટે – એક લયવ ભાટે ઓયેટયની 

પયજભકુપી 

 

 

િાભીનુું તલરૂ કયલાની થતી ભાસ્વક કામવલાશી 

વીંક યુંતુ અરડ નશી કયામુું 

જનવાુંસ્ખ્મકીમ બૂર(ડીઈ) 

ફામભેરરક બૂર ૩ (ફીઈ-૩) 
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ભાગવદર્પળકા અનુવાય પટ નથી 

કેવ દીઠ અટકાલી યાિલાભાું આલેર યકભ ₹ ૨૫ પ્રસ્ત 

ેકેટ શળે. ભાસ્વક વુંસ્ચત ફીઈ-૩ બૂર ભાટે 

૧) ૩૦ કેવ ભાટે – ૧૮૦ રદલવ ભાટે 

ઓયેટયની પયજભકુપી  ૨) ૫૦ કેવ ભાટે – 

એવ લયવ ભાટે ઓયેટયની પયજભકુપી  

 

 

િાભીનુું તલરૂ કયલાની થતી ભાસ્વક કામવલાશી 

 િટી યીતે નોંધલાભાું આલેર આુંગાઓની વુંૂણવ 

છા રાતા તયીકે  

 ફીઈની અુંદય પટાન પટ 

 જુદી વમસ્ક્ટ્તન અલાદરૂ/લાુંધાજનક પટ 

કેવ દીઠ અટકાલી યાિલાભાું આલેર યકભ ₹ ૧૦૦૦ 

પ્રસ્ત ેકેટ શળે.  

ભાસ્વક વુંસ્ચત ફીઈ-૧ બૂર ભાટે: 

૧. એક કે લધુ કેવ ભાટે – એક લયવ ભાટે 

ઓયેટયની  

૨. ૫ કે લધુ કેવ ભાટે – ાુંચ લયવ ભાટે ઓયેટયની 

પયજભકુપી.અગય વુંસ્ચત બૂરની વુંખ્મા >=૧ 

શમ ત વભુસ્ચત કાનૂની કયલાની જરૂય યશેળે.  

 

 

 

િાભીનુું તલરૂ કયલાની થતી ભાસ્વક કામવલાશી 

 લાુંધાજનક પટભા િયાફ ગુણલતાલા 

પટ 

 લાુંધાજનક પટભાું લાુંધ દેિાત નથી. 

કેવ દીઠ અટકાલી યાિલાભાું આલેર યકભ ₹ ૨૫ પ્રસ્ત ેકેટ 

શળે.  

ભાસ્વક વુંસ્ચત ફીઈ-૨ બૂર ભાટે 

૧) ૩૦ કેવ ભાટે – ૧૮૦ રદલવ ભાટે ઓયેટયની 

પયજભકુપી  

૨) ૫૦ કેવ ભાટે – એવ લયવ ભાટે ઓયેટયની 

પયજભકુપી  

 

 

ફામભેરરક બૂર ૧ (ફીઈ-૧) 

ફામભેરરક બૂર ૨ (ફીઈ-૨) 

પટાન પટ (ીઓી) 
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િાભીનુું તલરૂ કયલાની થતી ભાસ્વક કામવલાશી 

જમાયે પટ અન્મ કઈ પટગ્રાપ /અથલા 

સ્ફન-ભાનલીમ શમ 

કેવ દીઠ અટકાલી યાિલાભાું આલેર યકભ ₹ ૧૦૦૦ પ્રસ્ત 

ેકેટ શળે.  

ભાસ્વક વુંસ્ચત ફીઈ-૧ બૂર ભાટે: 

૧. એક કે લધુ કેવ ભાટે – એક લયવ ભાટે ઓયેટયની  

૨. ૫ કે લધુ કેવ ભાટે – ાુંચ લયવ ભાટે ઓયેટયની 

પયજભકુપી.અગય વુંસ્ચત બૂરની વુંખ્મા >=૧ શમ ત 

વભુસ્ચત કાનૂની કયલાની જરૂય યશેળે.  

 

 

 

િાભીનુું તલરૂ કયલાની થતી ભાસ્વક કામવલાશી 

સ્નલાવીની જનવાુંસ્ખ્મકીમભાું સ્ફનવુંવદીમ/ 
અભાનજનક બાાન ઉમગ 

કેવ દીઠ અટકાલી યાિલાભાું આલેર યકભ ₹ ૧૦૦૦ પ્રસ્ત ેકેટ 

શળે.  

ભાસ્વક વુંસ્ચત ફીઈ-૧ બૂર ભાટે: 

૧. એક કે લધુ કેવ ભાટે – એક લયવ ભાટે ઓયેટયની  

૨. ૫ કે લધુ કેવ ભાટે – ાુંચ લયવ ભાટે ઓયેટયની 

પયજભકુપી.અગય વુંસ્ચત બૂરની વુંખ્મા >=૧ શમ ત 

વભુસ્ચત કાનૂની કયલાની જરૂય યશેળે.  

 

 

 

િાભીનુું તલરૂ કયલાની થતી ભાસ્વક કામવલાશી 

નોંધણીના ભાદુંડની ગુણલતા , મુઆઇડીએઆઈની 

પ્રરક્રમાઓ તથા વૂચનાઓના ારનના આધાયે દયેક નોંધણી 

એજન્વીની કાભગીયીનુું ભૂલમાુંકન કયલાભા આલળે. 

અગય કાભગીયીનુું ભૂલમાુંકન ૯૦ %થી નીચુું શળે ત 

ઈએ રાર ઝનભાું શલાનુું ગણલાભાું આલળે અને 

અગય કાભગીયી ૮૫%થી નીચે ર્ટી જળે ત નોંધણી 

એજન્વીની નોંધણી કાભગીયીને તથસ્ગત કયી દેલાભા 

આલળે અને તેભના ઈએ કડ અને વૂસ્ચભાું 

વભાલેળને  ૩ લયવ ભાટે યત રઇ રેલાભાું આલળે. 

સ્ફનવુંવદીમ બાા 

નોંધણી એજન્વીની કાભગીયી  
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િાભીનુું તલરૂ કયલાની થતી ભાસ્વક કામવલાશી 

 

સ્ત્રભાસ્વક કાભગીયી ભૂલમાુંકન દયસ્ભમાન જાણલા ભેર 

લધુ ડતી િાભીઓ/ઉલરુંર્ન અથલા જમાું અટકાલી 

યાિલાભાું આલેરી યકભ ભૂલમાુંકન શેઠની અલસ્ધ ભાટે 

ચુકલલાાત્ર યકભના ૫૦% કયતાું લધુ શમ ત્માું 

એજન્વીની નોંધણીની કાભગીયીને તથસ્ગત કયી દેલાભાું 

આલળે  અને તેભના ઈએ કડ તથા વૂસ્ચભાું વભાલેળને ૩ 

લયવ ભાટે યત રઇ રેલાભાું આલળે. 

ઠગાઈના વુંબસ્લત ઈયાદા લગય સ્નધાવરયત વૂચનાઓના 

ગુંબીય ઉલરુંર્ન – મુઆઇડીએઆઈની વેલાઓ ભાટે 

લધાયે ળુલક લવુરલુું /ભ્રષ્ટ પ્રણારીઓભાું જડાલુું અને 

સ્નયીક્ષણ દયસ્ભમાન ભારુભ ડેર અનસ્ધકૃત ીઈવી 

ચરાલલા ભાટ ે

પ્રસ્ત ફનાલ દીઠ ₹ ૫૦ ,૦૦૦ અને એક લયવ ભાટે 

ઓયેટયનુું બ્રેકરીતટીંગ 

ઠગાઈના વુંબસ્લત ઈયાદા લગય સ્નધાવરયત વૂચનાઓના 

ગુંબીય ઉલરુંર્ન –મુઆઇડીએઆઈના વફ્ટલેય વાથે 

ચેડાું કયલા (ઓયેટય/સ્નયીક્ષક ફામભેરરકવ 

ફામાવ) 

પ્રસ્ત ફનાલ દીઠ ₹ ૧ ,૦૦,૦૦૦ અને ૫ લયવ ભાટે 

ઓયેટયનુું બ્રેકરીતટીંગ 

દતતાલેજ બૂર ડીઓઈ ૧ 

 કટમુક્ટ્ત દતતાલેજ 

 રાતા દતતાલેજ 

ભાસ્વક વુંસ્ચત ડીઓઈ-૧ બૂર ભાટે: 

●. એક કે લધુ કેવ ભાટે – એક લયવ ભાટે ઓયેટયની  

●. ૫ કે લધુ કેવ ભાટે – ાુંચ લયવ ભાટે ઓયેટયની 

પયજભકુપી. 

●અગય વુંસ્ચત બૂરની વુંખ્મા >=૧ શમ ત વભુસ્ચત 

કાનૂની કયલાની જરૂય યશેળે.  

 

દતતાલેજ બૂર ડીઓઈ ૨ 

 અભાન્મ દતતાલેજ 

 નફી ગુણલતાલાા દતતાલેજ 

 દતતાલેજભાું સ્લગતન કુભે 

 દતતાલેજના નાભભાું કુભે 

ભાસ્વક વુંસ્ચત ડીઓઈ-૧ બૂર ભાટે 

 ૩૦ કે લધુ કેવ ભાટે – ઓયેટયની ૧૮૦ રદલવ 

ભાટે પયજભકુપી 

 ૫૦ કે લધુ કેવ ભાટે – ઓયેટયની એક લયવ ભાટે 

પયજભકુપી 

દતતાલેજ બૂર (૧,૨, અને ૩ ) ભાટે નાણાકીમ 

સ્નરુત્વાશક(ડીવઇનવેન્ટીવઝ) 

ડીઓઈ બૂર ૧ અને ૨ ને જનવાુંસ્ખ્મકીમ બૂર ગણલાભાું 

આલળે અને ભશીના ભાટેનીચકાસ્વત ેકેટની કૂર વુંખ્મા 

વાભે બૂરમુક્ટ્ત ેકેટની કૂર વુંખ્માના ડીઈ % વાથે 

ગણતયીભાું રેલાભાું આલળે અને એ ભશીનાના કૂર 

ભૂલમાુંકન 
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ચૂકલણાના એટરા % ડીઈ બૂર વાથે કાી રેલાભાું 

આલળ.ે 

 
* કૂર નાણાકીમ સ્નરુત્વાશક ય ટચભમાવદા : દયેક ભાસ્વક ચૂકલણા ચક્રભા કૂર ચૂકલણાના @૫૦% ભમાવદા 

ભુકલાભાું આલળે. 

 
 
 
 

ઓયેટય સ્લરુદ્ધ કામવલાશી 
 

બૂરન પ્રકાય લણવન 

 જનવાુંસ્ખ્મકીમ બૂર 

 ફામભેરરક બૂર  

 પટાન પટ (ીઓી) 

 સ્નલાસ્વની જનવાુંસ્ખ્મકીમ સ્લગતભાું સ્ફનવુંવદીમ /અભાનજનક 

બાાન ઉમગ 

 ફનાલતી સ્ઓઆઇ/ીઓએ વાથે નોંધણી , ફનાલતી વુંભસ્તત્રનુું 

વજવન/ મુઆઇડીએઆઈ વફ્ટલેય વાથે ચેડાું કયીને કયલાભાું આલેર 

કઈણ નોંધણી 

 કયેરી બૂરના તલરૂના આધાયે ઓયેટય/સ્નયીક્ષકને ૬ 

ભશીનાથી  ૫ લયવ વુધીના વભમગાા ભાટે બ્રેકરીતટ 

કયલાભાું આલળે. 

 વભુસ્ચત કાનૂની કામવલાશી કયલાની યશેળે. 
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પ્રકયણ ૯ 

 

ગ્રાશક વુંત વુધાયલા અને ઠગાઈ તથા ભ્રષ્ટાચાયને અટકાલલા નોંધણી કભવચાયીઓ ભાટે 

ભાગવદળવક વૂચનાઓ 
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વુંત વુધાયલા અને ઠગાઈ તથા ભ્રષ્ટાચાયને અટકાલલા નોંધણી કભવચાયીઓ ભાટે ભાગવદળવક 

વૂચનાઓ 
 

***અગય આ પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા આધાય નોંધણી અને અડેટ કયલા ભાટે નક્ટ્કી કયલાભાું આલેરા સ્નમભ અને સ્નમભનના ારનભાું કઈણ સ્લચરન જુઓ ત 

તત્કાર વુંફુંસ્ધત અસ્ધકાયીને તેની જાણ કય. 

સ્લચારનની જાણ કયલા ભાટે સ્નમ્નસ્રસ્િત અસ્ધક્રમ્નુઅનુવયન કય: 

    

ઓયેટય સ્નયીક્ષક ઈએ(નડર અસ્ધકાયી) આયઓ(વુંફુંસ્ધત) 

 

નભૂનારૂ એતકેરેળન ભેરીક્ટ્વ (દયેક કેન્ર િાતે પ્રદર્પળત કયલુું જરૂયી છે) 

કેન્રનુું વયનાભુું : 

ઈએનુું નાભ અને કડ : 

ઓયેટયનુું નાભ અને વુંકવ નુંફય : 

સ્નયીક્ષકનુું નાભ અને વુંકવ નુંફય : 

ઈએ (નડર અસ્ધકાયી)નુું નાભ અને વુંકવ નુંફય  : 

યજીતરાય (નડર અસ્ધકાયી)નુું નાભ અને વુંકવ નુંફય                          : 

પરયમાદ કક્ષ, મુઆઇડીએઆઈ, આયઓના વુંકવ નુંફય         : 

***લરયષ્ઠ નાગયીક તથા સ્લકરાુંગ સ્નલાવીઓને ઓયેટયે પ્રાધાન્મ આલુું જઈએ. 

લરયષ્ઠ નાગયીકના રકતવાભા: સ્લકરાુંગ વમસ્ક્ટ્તઓ કે ફામભેરરક અલાદ ધયાલતાસ્નલાવીઓના રકતવાભા: 

ઓયેટયે તભાભ ફામભેરરકવ એટરે કે , ૧૦ આુંગીઓની છા, ૨ કીકીઓ અને 

પટગ્રાપ રેલાન પ્રમાવ કયલ જઈએ.. 
અગય ફામભેરરક ડીલાઈવ લરયષ્ઠ નાગરયકના ફામભેરરકવ ળધલાભાું અવભથવ શમ 

ઓયેટયે એ ચક્ટ્કવ અલાદને પક્ટ્ત વફ્ટલેયભાું સ્ચસ્ન્શત કયલ જઈએ અને અન્મ 

તભાભ ફામભેરરકવ રેલા જઈએ.. 

ઓયેટયે અલાદને તષ્ટ દળાવલત અલાદન પટગ્રાપ રેલાન યશેળે .
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ત ઓયેટયે પવવ કેપ્ચય ન પ્રમાવ કયલ જઈએ.  

 

 

જલાફદાયી 

કયલુું જઈએ કયલુું ના જઈએ 

ગ્રાશક વુંતભા વુધાય કયલ 

નોંધણી એજન્વી  ઓયેટય/સ્નયીક્ષક ઓન -ફડીંગની પ્રભાસ્ણત કામવસ્લસ્ધ 

વુસ્નસ્ચચત કય : ઓયેટય/સ્નયીક્ષકની બયતી 

કય,ઓયેટય/સ્નયીક્ષકને પ્રસ્ળક્ષણ આ અને પ્રભાસ્ણત 

કય,ઈએ એડભીન ટવરભાું નોંધણી કય અને વરક્રમ કય. 

 ડીલાઈવ વમાાયી/મુઆઇડીએઆઈ પ્રાદેસ્ળક કામાવરમની 

ભદદથી ડીલાઈવ ુયતી વસ્શત ઓયેટયના મગ્મ 

પ્રસ્ળક્ષણને વુસ્નસ્ચચત કય. 

 ઓયેટય દ્લાયા ગુણલતામુક્ટ્ત સ્લગતની નોંધણી 

વુસ્નસ્ચચત કયલા ભાટે ઉસ્ચત ફેઠક વમલતથા વુગભ 

ફનાલ. 

 બીડ અને વભમના વુંચારનને વુસ્નસ્ચચત કયલા તથા 

સ્નલાવીઓની ૂછયછના જલાફ આલા “શેલડેતક”ની 

વમલતથા કય. 

 દયેક નોંધણી કેન્ર િાતે કભવેકભ એક રેટ ફેક -અ 

ઉરબ્ધ કયલ. 

 કેન્ર િાતે નોંધણીના વભમ ન ફચાલ કયલા નોંધણી -ૂલવ 

સ્લગત એકત્ર કય અને વાપ કય. 

 પક્ટ્ત મુઆઇડીએઆઈ ભાન્મ ફામભેરરક ડીલાઈવ ન 

ઉમગ કય. વુસ્નસ્ચચત કય કે નોંધણી ભાટે જરૂયી તભાભ 

ઉકયણ આલાભાું આવમા છે. 

 દયેક નોંધણીના અુંતે સ્નયીક્ષક /ઓયેટયના આુંગાની 

તષ્ટ છા રેલાના ભશત્લ સ્લે તેઓને વુગ્રહ્ય ફનાલ . 

 દયેક નોંધણી કેન્ર િાતે ળુલક ત્ર રગાડલાભાું આલેર છે. 

 ઓયેટય આઈડીના લધાયે વેટ્વ ભાટે 

એક જ ાવલડવન ઉમગ કય. 

 કઈ ફે ઓયેટયને એક વયિા ઓયેટય 

આઈડી (મુઝય કડ) શલા જઈએ નશી. 

 ઓન-ફડીંગના વભમે ઓયેટય કે 

સ્નયીક્ષકના ફામભેરરકવના પવવ કેપ્ચય 

ને ટા. 

 સ્ફનપ્રભાસ્ણત ઓયેટય / સ્નયીક્ષકની 

બયતી કયલી જઈએ નશી. 

 નોંધણી ભથકે ભુકલાભાું આલેરા 

ઉકયણના ધયણ અુંગે વભાધાન કયળ 

નશી. 
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જલાફદાયી 

કયલુું જઈએ કયલુું ના જઈએ 

ગ્રાશક વુંતભા વુધાય કયલ 

ઈએ કભવચાયીઓ- 
ઓયેટય/સ્નયીક્ષક 

 નોંધણી ભથકની મગ્મ વમલતથા જેલી કે ટેફરની ઉંચાઈ , 
ડીલાઇવીવની ગઠલણી , ઓયેટયની વભક્ષ સ્નલાવીની 

ફેઠક, પ્રકાળ આમજન અને વપેદ ાચલવબૂનુું તાણ 

વુસ્નસ્ચચત કય. 

 સ્નલાવી સ્નચચીંત યશે અને સ્લગત ભેલલાઈ વુગભતા ભાટે 

નોંધણી શેરાું અને નોંધણી દયસ્ભમાન સ્નલાવીને નોંધણીની 

સ્લસ્ધ સ્લે ભાસ્શતી આ. 

 અગય સ્નલાવી લાુંચલાને વભથવ ના શમ ત તેને લાુંચી 

વુંબાલ. િાત્રી કય કે નાભની જડણી , રીંગ, વયનાભુું, 
વુંફુંધની સ્લગત વાચી છે. 

 નોંધણી દયસ્ભમાન ધીયજ યાિ અને સ્નલાવી પ્રત્મે સ્લનમ્ર 

ફન. 

 સ્નલાવીના ભફાઈર નુંફયની વીતટભભાું નોંધ કયી છે તે 

વુસ્નસ્ચચત કય. 

 નોંધણી/અડેટભા ઈભેઈર આઈડીના ઉમગ અુંગે 

સ્નલાવીને વભજાલલાભાું આલે તે વુસ્નસ્ચચત કય. 

 અતલીકૃસ્તને ન્મુનતભ ફનાલલા ઓયેટયે નલી નધણી ૂલે 

“આધાય વુસ્લધા ળધ – અગ્રીભ ળધ ”ન વરક્રમણે 

ઉમગ કયલાની જરૂય છે. 

 આધાય વજવન/અડેળન ભાટે રાગતા વભમ એટરે કે ૯૦ 

રદલવ વુધી, સ્લે સ્નલાવીને લાકેપ કય. 

 મુઆઇડીએઆઈ તયપથી આધાય વજવન અુંગે એવએભએવ 

પ્રાપ્ત થમા ફાદ ઈ -આધાય ડાઉનરડ કયલા અુંગે 

સ્નલાવીને ભાસ્શતી આ. 

 અગય ૯૦ રદલવ ફાદ સ્નલાવીને ડાઉનરડ ભાટે આધાય 

વજવનન એવએભએવ કે ઈ -આધાય પ્રાપ્ત ના થામ ત 

૧૯૪૭ન કે help@uidai.gov.in વુંકવ વાધલા 

જણાલ. 

 કઈણ પ્રકાયના આધાય અડેટ ભાટે 

પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા સ્નધાવરયત ળુલક કયતા 

લધાયે ૈવાની ભાુંગણી કયળ નશી. 

 ફામભેરરકવ અલાદ અને આુંગાની 

છાની નફી ગુણલતા ની સ્તથસ્તભાું 

કઈણ સ્નલાવીને નોંધણીન ઇનકાય 

કયળ નશી.  

 સ્નલાવી વાથે ઉદ્ધતાઈૂલવક ફરળ 

નશી. 

 સ્નલાવીની અગાઉની નોંધણીની તાવ 

કામવ સ્લના સ્નલાવીની ુન :નોંધણી કયળ 

નશી.  

 સ્નલાવીએ સ્લગત આી ન શમ તેલા 

રપલડ્વભાું એન/એ, એનએ, લગેયે નોંધ 

કયળ નશી. 
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જલાફદાયી 

કયલુું જઈએ કયલુું ના જઈએ 

ગ્રાશક વુંતભા વુધાય કયલ 

 સ્નલાવીને સ્નચચીંત કય અને િાત્રી કય કે નોંધણી 

દયસ્ભમાન ુયા વભમ ભાટે સ્નલાવીન તક્રીન ચારુ શમ 

અને નોંધલાભાું આલી યશેર સ્લગતને ક્રવચેક કયલા 

જણાલ. 

 સ્લકરાુંગ, લરયષ્ઠ નાગયીક અને ગબવલતી ભસ્શરાઓને 

પ્રાધાન્મ આ. 

 નોંધણીના પભવભાું આની ભેે કઈ પેયપાય કયળ નશી . 
સ્નલાવી કઈક નજીલા પેયપાય કયલાન આગ્રશ યાિે ત ણ 

ઓયેટયે આને ચકાવણીકતાવને વોંલુું જઈએ . આલા 

રકતવાઓભાું, ઓયેટયે સ્લનમ્રતાૂલવક સ્નલાવીને 

ચકાવણીકતાવ ાવે જલાનુું કશેલુું જઈએ અને શલેથી 

નોંધણી પભવભાું પેયપાય કયલા તથા ચકાવણીકતાવના 

શતતાક્ષય રેલા કશેલુું જઈએ.  

જલાફદાયી 

કયલુું જઈએ કયલુું ના જઈએ 

ઠગાઈ અને ભ્રષ્ટાચાયથી દૂય યશેલુું 

ઈએ કભવચાયીઓ- 
ઓયેટય/સ્નયીક્ષક 

 આધાય ક્ટ્રામન્ટભાું આણા તાના ઓયેટય આઈડી લડે 

રગ ઇન કય અને જમાયે ફેઠક છડ ત્માયે અનુપ્રમગને 

રગ ઓપ કય કે જથી અન્મ કઈ નોંધણી ભાટે આની રગ 

ઇન સ્લન્ડન ઉમગ કયી ળકે નશી.  

 આણા રગ ઇન ાવલડવને અલાયનલાય ફદરાલ. 

 ઓયેટય વીંક કાભગીયી સ્નમસ્ભત કય. 

 પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા સ્નધાવરયત પ્રભાસ્ણત રયચારન કામવસ્લસ્ધનુું 

અનુવયણ કય.  

 ભાત્ર સ્નધાવરયત ીઓઆઈ/ીઓએન ઉમગ કય. 

 અન્મ ઈએ કભવચાયી દ્લાયા કઈ ઠગાઈ ધ્માનભા આલે ત 

પ્રાસ્ધકયણને વરક્રમણે જાણ કય. 

 મુઆઇડીએઆઈની વૂચનાઓ ભુજફ નોંધણીની સ્લગતને 

 એનયરભેન્ટ ક્ટ્રામન્ટ/ભળીન વાથે ચેડાું 

કયલાન પ્રમાવ કયળ નશી. 

 સ્નલાવીની નોંધણી કયલા પટગ્રાપન 

પટ ર , સ્નલાવીના પટના તથાને 

બગલાનન પટ ર, સ્નલાવીના પટના 

તથાને દાથવ , પ્રાણી/પ્રાણીઓના પટ 

રેલાભાું આલે છે અને સ્નલાવીની 

જનવાુંસ્ખ્મકીમ સ્લગતભાું સ્ફનવુંવદીમ 

બાાન ઉમગ કયલાભાું આલે છે. 

 ફામભેરરકવ રેલાનુું ટાલા ુખ્તલમીની 

ફાક તયીકે નોંધણી કયલાન પ્રમાવ કે ૫ 

લયવથી નાની લમના ફાકની ુખ્તલમી 

તયીકે નોંધણી કયલાન પ્રમાવ 

 નોંધણીના શેતુ ુયતા ફાકના લારી કે 
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જલાફદાયી 

કયલુું જઈએ કયલુું ના જઈએ 

ગ્રાશક વુંતભા વુધાય કયલ 

પાઈર કય, ફેક-અ  ર અને વુંગ્રશ કય. 

 મગ્મ રયશ્રભ ફાદ તભાભ ફામભેરરક અાલાદના 

રકતવાઓ વભાપ્ત કય.  

 વુસ્નસ્ચચત કય કે દયયજ કઈણ નોંધણી /અડેટની 

ળરૂઆત શેરાું ફધા નોંધણી ભળીનના જીીએવ 

કઓડીનેટવ રેલાભાું આલેર છે. 
 

 

 

ભાતાસ્તા તયીકે લતવલુું 

 કઈણ નોંધણીના વભથવનભા િટ 

દતતાલેજ જેભકે અિફાયની તકેન નકર 

અરડ કયલ  

 સ્નલાવીના આધાયભાું આના ભફાઈર 

નુંફય અને ઈભેઈર આઈડીન ઉમગ 

કયલ. 

 નોંધણી લિતે સ્નલાવીના 

ફામભેરરકવની વેબે કયલાન પ્રમાવ 

 અન્મ કઈ ઓયેટય દ્લાયા કયલાભાું 

આલેરી નોંધણી ભાટે શતતાક્ષય કયલા  

 પટકી, તકેન કયેર દતતાલેજ કે 

અવરીઓઆઈ/ીઓએ સ્વલામ 

અન્મ કઈણ દતતાલેજ પભવન તલીકાય  

 સ્નલાવીના ીઓઆઈ /ીઓએની 

નકર (શાડવકી કે ઈરેક્ટ્રસ્નક તલરૂભાું) 
યાિલી. 

 

આધાય ુન:પ્રાસ્પ્ત પ્રરક્રમા 

 

 આધાય ુન:પ્રાસ્પ્ત ભાટેના કાયણ: 

– સ્નલાવીઓ તેઓના આધાયને રીંક કયલાની કે વીડીંગની ઉતાલભાું શળે  

– ૯૦ રદલવ છી ણ ત્ર તેના ગુંતવમ તથાને શચત નથી  

– સ્નલાવીઓએ તેભની ઈઆઈડી/મુઆઇડી તરી િઈ નાિી છે 

 

 આધાય વજવન: વાભાન્મયીતે, નોંધણી એજન્વી તયપથી મુઆઇડીએઆઈ દ્લાયા નોંધણી ેકેટની પ્રાસ્પ્તથી ભશત્તભ ૯૦ રદલવ રાગે છે અને તે 

તભાભ ચકાવણી પ્રરક્રમાઓ વાય કયલાને આધીન છે. 

 સ્લતયણની યીત:ઇસ્ન્ડમાતટ દ્લાયા વયનાભા ય ભકરલાભાું આલે છે, યજીતટયડ ભફાઈર નુંફયન ઉમગ કયીને મુઆઈડીએઆઈ ની લેફવાઈટ 
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યથી ડાઉનરડ કયાભાું આલે છે અથલા યજીતટયડ ભફાઈર નુંફયન ઉમગ કયીને એભ-આધાય ડાઉનરડ કયલાભાું આલે છે. 

 ત્રની સ્તથસ્ત: કેટરાક ત્ર ાયગભન દયસ્ભમાન િલાઈ જામ છે અથલા સ્નલાવીએ તથાુંતય કમુું શમ છે . 

ભાત્ર નોંધણી આઈડી (ઈઆઈડી) પ્રાપ્મ છે 

 

 https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ની સ્નલાવીએ ભુરાકાત રેલી. 

 ઇઆઇડીની નોંધ કયલી, યજીતટયડ ભફાઈર નુંફયને ઓટીી ભલ અને આધાય 

ત્ર(ઈ-આધાય)ની ીડીએપ ડાઉનરડ કયલી. 

 સ્નલાવીએ ૫૧૯૬૯ ને એવએભએવ કયલ, ટાઈ કય: 

 UID STATUS <૧૪ અુંકન ઇઆઇડી> OR  

 UID STATUS <૨૮ અુંકન ઇઆઇડી> 

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

ભુરાકાત કયીને સ્નલાવી તેના/તેણીના ભફાઈર ય આધાય ભેલી ળકે છે. 

 ઇઆઇડી નુંફય, યજીતટયડ ભફાઈર નુંફય તથા ઓટીીની જરૂય ડે છે. 

 પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા આદેસ્ત દયે કામભી નોંધણી કેન્ર(ીઈવી) ાવેથી ણ સ્નલાવી ઈ-આધાયનુું 

ભુરણ કયાલી ળકે છે. 

 સ્નલાવી ૧૯૪૭ ય કર ણ કયી ળકે છે. 

 સ્નલાવી help@uidai.gov.in ય ઈભેઈર વમલશાય ણ કયી ળકે છે. 

મુઆઇડી/આધાયની િફય છે ણ ત્ર િલાઈ ગમછે/અપ્રાપ્મ છે 

 

 https://eaadhaar.uidai.gov.in/ની સ્નલાવી ભુરાકાત કયી ળકે છે 

 આધાય રિ 

 ઓટીી ભેલલા ભાટે યજીતટયડ ભફાઈર નુંફય આ 

 ઈ-આધાય તયીકે ણ જાણીતી આધાયત્રની ીડીએપ ડાઉનરડ કય  

 સ્નલાવી ૫૧૯૬૯ ય એવએભએવ ણ કયીળકે છે અને ટી કય: 

 UID EAADHAAR <આધાય><ઈભેઈર આઈડી><ીનકડ> 

િલાઈ ગમેર ઇઆઇડી અન/ેઅથલા મુઆઇડી/આધાય 

 

 https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eidની સ્નલાવી ભુરાકાત કયી ળકે છે 

https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-
mailto:help@uidai.gov.in
https://eaadhaar.uidai.gov.in/??
https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid??


 
 

આધાય નોંધણી અને અડેટની વભજણ 

 

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

 

 

Page101 

 
 

 પક્ટ્ત ઈંગ્રીળ બાાભાું નાભ રિ 

 નોંધણી દયસ્ભમાન નોંધેર યજીતટયડ ભફાઈર નુંફય અથલા ઈભેઈર આઈડી 

 આધાય કે ઇઆઇડી ુન:પ્રાપ્ત કયલા ભાટે યજીતટયડ ભફાઈ નુંફય /ઈભેઈર 

આઈડીભા ઓટીી પ્રાપ્ત થળે 

 સ્નલાવી ૧૯૪૭ને કર કયલાન સ્લકલ ણ અનાલી ળકે છે 

 સ્નલાવી help@uidai.gov.in ય ઈભેઈર વમલશાય ણ કયી ળકે છે 

 આધાય કામભી નોંધણી કેન્રની ભુરાકાત  

 ઓયેટયને “અગ્રીભ ળધ”ન ઉમગ કયલા કશ. 

 આની નોંધણીની સ્લગત ળધલા જનવાુંસ્ખ્મકીમ ભાસ્શતી આ. 

 સ્નલાવી નજીકના મુઆઇડીએઆઈના પ્રાદેસ્ળક કામાવરમની ભુરાકાત રઇ ળકે છે  

 દયેક આયઓ િાતે કઈક શેલડેતક શમ છે. 

 અવુંતુષ્ટ સ્નલાવીઓને ભદદ કયલાને અસ્ધકાયીઓ િુળ શળે. 
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પ્રકયણ ૧૦ 

 

રયસ્ળષ્ટ (એવ) 
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પ્રકયણ ૧૦: રયસ્ળષ્ટ(એવ) 
 

રયસ્ળષ્ટ એ - આચાયવુંસ્શતા 

 

 

૧. વેલા પ્રદાતા સ્નલાવીઓના સ્શતની વુયક્ષા ભાટે શ્રેષ્ઠ પ્રમાવ કયળે. 

૨.. વેલા પ્રદાતા સ્નલાવીઓની આધાય નોંધણી અને અડેટના કામોભાું ઉચ્ચતતયીમ નૈસ્તકતા , વત્મસ્નષ્ઠા,ગોયલ અને ળુધ્ધતા   જાલળે..  

૩.વેલા પ્રદાતા તેભુંની જલાફદાયીઓને તત્યતા, નૈસ્તકતા અને વમલવામી યીતે ૂણવ કયળે.  

૪. વેલા પ્રદાતા શુંભેળા ૂયી વતકવતા યાિળે, ઉસ્ચત વુંબા યાિળે અને તલતુંત્ર વમલવામી સ્નણવમ વાથે કાભ કયળે.. 

૫. વેલા પ્રદાતા, જમાું ભાસ્શતીને જાશેય કયલી આ અસ્ધસ્નમભ અથલા તત્કારીન અભરભાું અન્મ કઈ કાનૂન ના અનુારન ભાટે અેસ્ક્ષત છે એ રયસ્તથસ્ત 

સ્વલામ, સ્નલાવી સ્લે તેની જાણભા આલેરી કઈણ ગનીમ ભાસ્શતીને ભોસ્િક કે સ્રસ્િત , પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ યીતે કઈને ણ જણાલળે નશી. 

૬. વેલા પ્રદાતા કઈણ અનુસ્ચત વમલશાયભાું પ્રલૃત નશી થામ. 

૭. વેલા પ્રદાતાએ વુસ્નસ્ચચત કયકે સ્નલાવીઓની પરયમાદનુું વભમવય અને ઉસ્ચત યીતે સ્નલાયણ થામ . 

૮. વેલા પ્રદાતાગેયયજૂઆતને દૂય કયલા ભાટે વમાજફી પ્રમાવ કયળે અને વુસ્નસ્ચચત કયળે કે સ્નલાવીઓને આલાભાું આલેરી ભાસ્શતી ભ્રાભક નથી . 

૯. વેલા પ્રદાતાઆ અસ્ધસ્નમભની જગલાઈઓ તથા વયકાય અને પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા લિતલિત આલાભાું આલતા મથા રાગુ સ્નમભ ,સ્નમભનનુું ારન 

કયળે.  

૧૦. વેલા પ્રદાતાપ્રાસ્ધકયણને આલાભાું આલેર કઈણ દતતાલેજ, અશેલાર, ત્ર કે ભાસ્શતીભા કઈ અવત્મ સ્લધાન કયળે નશી તથા કઈ ભશત્લૂણવ 

શકીકતને છુાલળે નશી. 

૧૧. વેલા પ્રદાતાએ વુસ્નસ્ચચત કયળે કે તેના દ્લાયા પ્રાસ્ધકયણ અથલા કઈણ અન્મ સ્નમભનકાયી વુંતથા ના કઈણ કાનૂન , સ્નમભ, સ્નમભન અને 

વૂચનાઓના ગુંબીય ઉલરુંર્ન કે સ્ફનઅનુારન ફાફતે તેભની સ્લરુદ્ધ શાથ ધયલાભાું આલેરી કઈણ કામવલાશી , કાનૂની કામવલાશી, લગેયેની પ્રાસ્ધકયણને 

ત્લરયત જાણ કયળે.  

૧૨. વેલા પ્રદાતાતેની નોંધણી અને અડેટ વેલાઓના વુંચારન ફાફતે તેભની એજન્વીઓના અને કભવચાયીઓના કૃત્મ અને િાભીઓ ભાટે જલાફદાય 

યશેળે.. 
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૧૩. વેલા પ્રદાતા  ાવે સ્નલાવીઓને વુુંદય, ત્લરયત અને કામવદક્ષ વેલાઓ ૂયી ાડલા ભાટે માવપ્તયીતે પ્રસ્ળસ્ક્ષત કભવચાયીઓ અને વમલતથા શલા જઈએ . 

૧૪. વેલા પ્રદાતાતયીક રયચારનના સ્નમભન ભાટે તેની તાની આુંતરયક આચાયવુંસ્શતા સ્લકવાલળે  અને તાના કભવચાયીઓ , એજન્વીઓ અને 

અસ્ધકાયીઓ દ્લાયા તેભની પયજના લશન ભાટે ઉસ્ચત આચયણના ધયણ નકી કયળે.આલી વુંસ્શતા વમલવામી ઉત્કૃષ્ટતા અને ધયણના સ્નબાલ, વત્મસ્નષ્ઠા, 
ગનીમતા, લતતુનીષ્ઠા અને સ્શતના ર્વણને અટકાલલા વુધી સ્લતતયી ળકે છે. 

૧૫. વેલા પ્રદાતાનોંધણી અને અડેટ સ્લગતની સ્લળુધ્ધાતા વુસ્નસ્ચચત કયલા ભાટે તેભની પ્રલૃસ્તઓભાુંસ્નભાવતા -તાવનીળની વુંકલના નુું અનુવયણ કયળે .  

૧૬. વેલા પ્રદાતા નોંધણી અને અડેળનની પ્રરક્રમાભાું કઈણ છરમુક્ટ્ત , કટુણવ વમલશાયભાું પ્રલૃત નશી થામ. 

૧૭. વેલા પ્રદાતાપ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા આ શેતુવય સ્નધાવરયત કયલાભાુંઆલે તે  નીસ્તઓ અને પ્રરક્રમાઓ અનુવાય સ્નલાવીઓ ાવેથી એકસ્ત્રત  વર્ી સ્લગત  
(જનવાુંસ્ખ્મકીમ/ફામભેરરક)ની વુયક્ષા અને વુંયક્ષણ વુસ્નસ્ચચત કયળે. 

૧૮. વેલા પ્રદાતામથા રાગુ નોંધણી એજન્વીઓ, ઓયેટય, સ્નયીક્ષક લગેયેના પયજભકુપી/શકારટ્ટી/વૂચીભાુંથી શટાલલા ફાફતે પ્રાસ્ધકયણના 

સ્નણવમન અભર કયળે. 

૧૯. વેલા પ્રદાતા ડેટા રપલડ્વ, ડેટા ચકાવણી અને ફામભેરરક રપલડ્વ ભાટે પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા સ્નધાવરયત ધયણનુું અનુવયણ કયળે. 

૨૦. વેલા પ્રદાતા જરૂય ડ્મે, પક્ટ્ત એ જ ડીલાઇવીવ અને આઈટી સ્વતટમ્વન ઉમગ કયળે જેના લણવન પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા ભુંજૂય કયલાભાું આવમા શમ . 

૨૧. વેલા પ્રદાતા અસ્બરેિ(યેકડવ)ની જાલણી તથા સ્નબાલ ભાટે પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા મથા સ્નધાવરયત પ્રરક્રમા અને પ્રણારીઓનુું અનુવયણ કયળે. 

૨૨. વેલા પ્રદાતા એકસ્ત્રત સ્લગતના યેળાન ભાટે પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા મથા સ્નધાવરયત પ્રરક્રમા અને પ્રણારીઓનુું અનુવયણ કયળે . 

૨૩. વેલા પ્રદાતા પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા મથા સ્નધાવરયત ગનીમતા, ગુપ્તતા અને વુયક્ષા સ્ળષ્ટાચાયનુું ારન કયળે. 

૨૪. વેલા પ્રદાતાઆધાય રયમજના ના વુંદેળ, વાભગ્રી અને ઈયડાના પ્રવાય અને જાણકાયી ભાટે પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા મથા સ્નધાવરયત ળીષ્ટાચાયનુું ારન કયળે . 
આધાય રગ અને બ્રાન્ડ નેભ પ્રાસ્ધકયણની વુંસ્ત શલાથી અ રગ, બ્રાન્ડ નેભ, બ્રાન્ડ ડીઝાઇન અને અન્મ વુચના અને જાગૃસ્ત વાભગ્રીના ઉમગની યીત 

તથા ભમાવદા પ્રાસ્ધકયણ નકી કયળે. 

૨૫. વેલા પ્રદાતા આધાય પ્રરક્રમાઓના અભરીકયણ ભાટે પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા સ્નધાવરયત સ્ળષ્ટાચાય, પ્રરક્રમાઓ અને ધયણનુું અનુવયણ કયળે. 

૨૬. વેલા પ્રદાતાપ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા મથા સ્નધાવરયત પભવભાું અને યીતે નોંધણીના વલાવસ્ધક સ્લલયણ પ્રાસ્ધકયણને ભકરળે. 

૨૭. વેલા પ્રદાતાપ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા લિતલિત કયલાભાું આલેર અનુયધ ભુજફ આધાય પ્રરક્રમાઓ વુંફુંસ્ધત ભાસ્શતી પ્રાસ્ધકયણને ુયી ાડળે . 

 

રયસ્ળષ્ટ ફી – નોંધણી કેન્ર (ચેકરીતટ) 
 

 
યજીતરાય: _______________________________________________________ 

 

 
નોંધણી એજન્વી: ______________________________________________ 

 

 

નોંધણી કેન્રનુું તથ:ુરૂ વયનાભુું_____________________ 

 

 
___________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 

 

 
નોંધણી ભથક કડ: તભાભ ભથક_______________________ 

 

 
_________________________________________________________ 

 

 
નોંધણી એજન્વીના સ્નયીક્ષકનુું નાભ: ___________________________ 

 
અન ુ

ક્રભાુંક 
ચેકઈન્ટ્વ 

નોંધણી 

એજન્વી 

સ્નયીક્ષક 

  પયજીમાત જરૂયીમાત   

એ ભથક 

એ.૧ ફામભેરરક અને અન્મ ડીલાઇવીવ જડલા ભાટે પ્રાપ્મ રેટ/ડેતકટ મુએવફી શફ; (છેરાભાું છેરી જરૂરયમાત 

ભાટે શુંભેળા techsupport@uidai.gov.inાવે તાવ કય).  

ઇવીએભી રૂાુંતયણ ૨.૦ ભાટે  

• ૨જીએચઝેડ, ડ્મુઅર કય વીીમુ અથલા તત્ચચાત 

• ૩જીફી આયેએભ કે તેથી લધાય ે

• ૧૬૦સ્જસ્ફ એચડીડી 

• વભર્પત મુએવફી ૨.૦ ટવ (ન્મુનતભ ૫ ટવ જરૂયી) 

નોંધ: (સ્લન્ડઝ લીતટા/ કઈણ ૬૪ ફીટ ઓયેટીંગ વીતટભ વભર્પથત નથી). 

  

એ.૨ ઈંતટરેળન અને કન્પીગયેળન ભેંન્મુઅર ભુજફ મુઆઇડીએઆઈ વફ્ટલેય પ્રતથાસ્ત કયામ, યીક્ષણ કયામ, 
કન્પીગયડ કયામ તથા નોંધણી કયલાભાું આવમ. તભાભ નોંધણીકૃત રેટભાું ભડાભાું ભડુું સ્લભચન કયામાના એક 

ભસ્શનાની અુંદય નલુું રૂાુંતયણ અલશ્મ પ્રતથાસ્ત  કયલુું જઈએ. સ્લડીએભ પ્રતથાસ્ત કયામુું છે અને ફધી 

ડીલાઇવીવ કાભ કયી યશી છે. 

  

એ.૩ કીકીન પટ ાડલાની ડીલાઈવ પ્રાપ્મ (ફનાલટ અને ભડેરની નોંધ કય)   

      

એ.૪ આુંગાઓની છા રેલા ભાટેની ડીલાઈવ પ્રાપ્મ (ફનાલટ અને ભડેરની નોંધ કય)    

      

એ.૫ ડીજીટર કેભેયા મુઆઇડીએઆઈના સ્નદેળનુું અલશ્મ ારન કયત શલ જઈએ(ફનાલટ અને ભડેરની નોંધ કય)   

      

એ.૬ પટગ્રાપ રેલા ભાટે સ્ફનયાલતી, અાયદળી, ~૩ ફૂટ શ વપેદ ાચલવબૂ ધયાલત ડદ પ્રાપ્મ   

એ.૭ સ્નલાવીઓ  તેઓની સ્લગત ચકાવી ળકે એ ભાટે લધાયાનુું ભનીટય (૧૫-૧૬” ૧૦૨૪x૭૬૮ વભાધાન)    

એ.૮ નોંધણી ભાટે જરૂયી વલવ ડીલાઇવીવ મુઆઇડીએઆઈના સ્નદેળનુું અલશ્મ ારન કયતી શલીજઈએ.   

એ.૯ દયેક નોંધણી ભથકે તભાભ ઉકયણની કાભગીયીનુું યીક્ષણ કયલાભાું આવમુું શતુું.   

એ.૧૦ ડેટા રાન્વપય ભાટે ભેભયી તટીક (૧ કેન્ર /રદલવ  એટરે કે ~૫ ભથક ભાટે ૪ જીફી  ેનડ્રાઈલ માવપ્ત). નોંધણી   
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કેન્રે ૨૦ રદલવન તટક યાિલ જઈએ. 

એ.૧૧ સ્પ્રન્ટય (એ૪ રેઝય સ્પ્રન્ટય; વાયી ગુણલતા વાથે પટ અલશ્મ સ્પ્રન્ટ કયલ જઈએ).   

એ.૧૨ સ્પ્રન્ટયના કાગ (૫ ભથક ભાટે ૧૦ રદલવ ભાટેની વૂચી ~૨૦ યીભ)   

એ.૧૩ એન્ટીલાઈયવ/એન્ટીતામલેય ચકાવણી   

એ.૧૪ એનયરભેન્ટ ક્ટ્રામન્ટ ભાટે ડેટા કાડવ/ ઈન્ટયનેટ જડાણ. કભવેકભ ૧૦ રદલવે એકલાય ક્ટ્રામન્ટ વીંક પયજીમાત.   

એ.૧૫ વલવ ઓયેટય અને સ્નયીક્ષક આધાયભાું નોંધણીકૃત, વીઆઈડીઆયભા યજીતટયડ, પ્રભાસ્ણત અને વરક્રમકૃત.   

એ.૧૬ તથાસ્નક પ્રભાણીકયણ ભાટે વલવ ઓયેટય, સ્નયીક્ષક અને રયચમદાતાઓ આધાય ક્ટ્રામન્ટભાું ઓન-ફડવ.   

એ.૧૭ અગય ઉમગ કયલાભાુંઆલે ત, રેટભાું આમાત કયલા ભાટે યજીતરાય ાવેથી નોંધણી ૂલવ સ્લગત પ્રાપ્મ   

એ.૧૮ અગય યજીતરાયે લધાયાના રપલડ્વ રેલાના શમ ત, કેલામઆય+રપલડ્વ ભેલલા ભાટે કેલામઆય+ વફ્ટલેયને 

કસ્ન્પગય કયલાભાું આવમ અને યીક્ષણ કયલાભાું આવમુું. 

  

એ.૧૯ શાથ બીના કયલા ભાટે તુંજ અને વાપ કયલા ભાટે કાડ પ્રાપ્મ   

એ.૨૦ મુઆઈડીએઆઈના સ્નદેળ ભુજફ જીીએવ યીવીલય   

એ.૨૧ વુયક્ષાના કાયણવય નોંધણી ભથક ભાટે શાડવલેય કીઝ (ઓક્ટ્ટફય ૨૦૧૨ છી વૂસ્ચત કયલાભાુંઆલી ળક)ે   

એ.૨૨ જમાું તકેનીંગન ઉમગ કયલાભાું આલત શમ ત્માું દતતાલેજનુું તકેનીંગ કયલા ભાટે તકેનય (અગાઉથી તકેન કયેરા 

દતતાલેજ ણ જડી ળકામ છે) 

  

ફી કેન્ર 

ફી.૧ કેન્રભાું યાિલાભાું આલેરા દય ાુંચ નોંધણી ભથક દીઠ ૨ કેલીએ ક્ષભતાના ફેક અ ાલય વપ્રામ (જનયેટય)   

ફી.૨ જનયટેયને ચરાલલા ભાટે ઇંધણ   

ફી.૩ ૂલવ-સ્લતયીત/કેન્ર િાતે માવપ્ત વુંખ્માભાું ભુરરત આધાય નોંધણી/વુધાયા પમ્વવ પ્રાપ્મ.   

ફી.૪ વીઆઈડીઆયને ેનડ્રાઈલ/શાડવડીતક રાન્વપય કયલા ભાટે ફફર-ેક્ટ્ડ, જયધક, યફીડીમા(વીડી ભેઈરય) (૨ 

યફીડીમા/રદલવ/કેન્ર. નોંધણી કેન્રે ન્મુનતભ ૨૦ રદલવન તટક યાિલ જઇએ) 

  

ફી.૫ વીઆઈડીઅઆયને ડેટા રાન્વપય કયલા ભાટે ઓનરાઈન ભડન ઉમગ કયલાભાું આલત શમ ત આધાય 

એવએપટીી ક્ટ્રામન્ટનુું અદ્યતન રૂાુંતયણ ડાઉનરડ કય અને પ્રતથાસ્ત કય. તભાભ ેકેટ્વને નોંધણીના ૨૦ 

રદલવની અુંદય અરડ કયલાની જરૂય યશે છે. અગય ભથક ય અરડ ભાટે સ્નકાર થમા લગયના ેકેટ્વની વુંખ્મા 

૧૦૦૦થી લધી જળે ત એનયરભેન્ટ ક્ટ્રામન્ટ તથસ્ગત થઇ જળ.ે 

  

ફી.૬ સ્નલાવીના ીઓઆઈ,ીઓએ દતતાલેજની ઝેયક્ટ્વ ભાટે (અથલા કયાયની જગલાઈઓ ભુજફ)પટકીમય   

ફી.૭ ફાહ્ય શાડવડીતક ય રદલવભાું કભવેકભ ફેલાય દયેક ભથકન ડેટા ફેક અ (ફેક અ ન્મુનતભ 60 રદલવની અલસ્ધ   
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ભાટે જાલલ જઈએ). 

ફી.૮ સ્લસ્લધ ફામભેરરક ડીલાઇવીવને લીજજડાણ ભાટે માવપ્ત  ાલય ઈન્ટ્વ, પ્રકાળ આમજન અને ુંિાઓ   

ફી.૯ નોંધણી વભમત્રકની તથાસ્નક અસ્ધકાયીઓને જાણ કયલાભાું આલી.   

ફી.૧૦  નોંધણી વભમત્રકની યીચમાદાતાઓને જાણ કયલાભાું આલી.   

ફી.૧૧ નોંધણી કેન્ર ભાટે  પ્રલેળદ્લાયે ફેનય   

ફી.૧૨ નજયે ચડે તેલા તથએ નોંધણીની પ્રરક્રમાનુું ઈંગ્રીળ અને તથાસ્નક બાાભાું લણવન કયતા તટવવ   

ફી.૧૩ નોંધણી કેન્રની અુંદય/ફશાય આગલી યીતે પ્રદર્પળત કયલાભા આલેર પયીમાદ વુંચારન ભાટેના શેલરાઈન નુંફય અને 

અન્મ ભશત્લના નુંફય. 

  

ફી.૧૪ તત્કાર વુંદબવ ભાટે વફ્ટલેયનુું મુઝય ભેન્મુઅર પ્રાપ્મ અને ઓયેટયને તેની િફય શમ.   

ફી.૧૫ સ્નલાવી/યીચમાદાતા શતતાક્ષય કયલાને વક્ષભ ન શમ તેલી સ્તથસ્તભાું વુંભસ્ત ય અુંગુઠાની છા રેલા ભાટે 

ઇન્કેડ. 

  

ફી.૧૬ ફેક અ રેલા ભાટે ફાહ્ય શાડવડીતક   

ફી.૧૭ મુઆઈડીએઆઈ/યજીતરાય લગેયેન તત્કાર વુંકવ ભાટે ભફાઈર પન/રેન્ડરાઇન પન/ઈન્ટયનેટ પ્રાપ્મ.   

  ઈસ્ચ્છત   

વી અન્મ વુંચારન   

વી.૧ ાલય કડવ ભાટે એક્ષટેન્ળન ફક્ટ્વ   

વી.૨ શાથ વાપ કયલા ભાટે ાણી, વાફુ અને ટૂલાર   

વી.૩ ીલાના ાણીની વુસ્લધા પ્રાપ્મ   

વી.૪ નોંધણી ભથક ઓયેટય ભાટે માવપ્ત વુંખ્માભાું ટેફર અને િુયળીઓ   

વી.૫ પ્રતીક્ષા કયતા નોંધણી કયાલનાયાઓ ભાટે છામાભાું િુયળીઓ/ાટરીઓ પ્રાપ્મ   

વી.૬ ફામભેરરક ભાસ્શતી રેતી લિતે નોંધણી કયાલનાયના શરનચરનને ન્મુનતભ કયલા ભાટે સ્લળા શર/િુંડ અને 

પર્પનચયની ગઠલણ 

  

વી.૭ નોંધણી કયાલનાયા ળાયીરયક યીતે સ્લકરાુંગ, ગબવલતી ભસ્શરાઓ, સ્ળળુ વાથે ભસ્શરાઓ અને લૃધ્ધ ભાટે મગ્મ 

કભવેકભ એક ભથક. આ ભથકને દેિીતા ફેનય લડે તષ્ટણે સ્ચસ્ન્શત કયલાભાું આલે છે. નોંધણી કેન્ર બમતસ્મે 

ઊબુું કયલાભાું આલે એ ઇચ્છનીમ છે. 

  

વી.૮ તભાભ ડીલાઇવીવ ભાટે કેયી-કેવીવ પ્રાપ્મ.   

વી.૯ દીલાઈવના ઉત્ાદક દ્લાયા સ્નદેળ કયામા ભુજફ ફામભેરરક ઉકયણ અને રેટની વપાઈ ભાટેની વાભગ્રી.   

વી.૧૦ “યદા-નળીન” ભસ્શરાઓની નોંધણી કયલા ભાટે પ્રાપ્મ અરામદુું ફુંધ જગ્મા   

વી.૧૧ કાભની ક્રભાનુવાય પેયફદરી અને ઓયેટયને થાકી જતા અટકાલલા ભાટે પ્રાપ્મ ઓયેટયની માવપ્ત વુંખ્મા.   

વી.૧૨ ભસ્શરા નોંધણી કયાલનાયાઓને ભદદ કયલા ભાટે ભસ્શરા ઓયેટય/તલમુંવેલક.   
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વી.૧૩ નોંધણી કયાલનાયાઓને નોંધણી કેન્રની અુંદય ફેગ્વ/તમુટકેવ કે અન્મ કઈણ વાભગ્રીને રઇ જતા આત્કાલલા ભાટે 

વુયક્ષા વમલતથા  

  

વી.૧૪ અળક્ટ્ત અને લૃદ્ધ રક ભાટે ઢાીમ યતત આલાભાું આલેર છે; એલી બરાભણ કયલાભાું આલે છે કે કેન્ર ભકાનના 

બમતીમે ઊબુું કયલુું જઈએ.. 

  

વી.૧૫ પ્રાથસ્ભક વલવયની કીટ પ્રાપ્મ.   

વી.૧૬ તીવ્ર ગયભીની સ્તથસ્તલાા સ્લતતાયભાું ઓઆયએવની કીટ પ્રાપ્મ   

  નોંધણી કેન્ર – આયગ્મ અને વુયક્ષા સ્લચાયણા 

ડી.૧ વલવ લીજી ઉકયણનુું મગ્મયીતે જભીનભાું જડાલાભા આલેર છે.   

ડી.૨ પયવ ય અને દીલાર ય તભાભ લામયને મગ્મયીતે આલયણ ચઢાલલાભાું આલેર છે.   

ડી.૩ જનયેટય ફેક અ ભાટે અને નોંધણી ભાટે લયાતી સ્લસ્લધ ડીલાઇવીવને જડલા ભાટે જરૂયી લામય વુર્ડણે 

ગઠલલાભાું આલેંરા છે. 
  

ડી.૪ જનયેટય ભાટેનુું ઇંધણ અને અન્મ કઈણ જલરનળીર દાથવને નોંધણીના સ્લતતાયથી દૂય વુંગ્રશ કયલાભાું આલેર છે.   

ડી.૫ અસ્ગ્નળભન વુયક્ષા વયુંજાભ શાથલગ પ્રાપ્મ છે.   

ડી.૫ ાલય જનયેટયને નોંધણી સ્લતતાયથી માવપ્તણે દૂય યાિલાભાું આલેર છે.   

ડી.૭ કેન્ર િાતે તથાસ્નક આાતકારીન શેલરાઈન નુંફય પ્રાપ્મ છે અને ઓયેટયને તેની િફય છે.   

 
__________________________ ________ 

 તાયીિ શતતાક્ષય 
 

રયસ્ળષ્ટ વી 
 

આધાય નોંધણી/અડેટ ભાટે ઓિ/વયનાભાનુું નભૂનારૂ પ્રભાણત્ર 

(આનાય પ્રાસ્ધકયણના અસ્ધકૃત રેટયશેડ ય આલાનુું થળે) 

 

આથી પ્રભાસ્ણત કયલાભાું અએ છે કે શ્રી/શ્રીભતી/કુભાયી (સ્નલાવીનુું નાભ) તે (વુંફુંધી/લારીનુું નાભ)ના ુત્ર/ુત્રી/ત્ની/ાલમ છેલરા.... 
લયવથી ભાયા રયસ્ચત છે. તેન/તેનીઓ પટગ્રાપ જડેર છે અને તેને ભાયા દ્લાયા પ્રભાસ્ણત કયલાભાું આલેર છે . 
તેનુું/તેણીનુું શારનુું વયનાભુું સ્નમ્નસ્રસ્િત છે અને આ પ્રભાણત્રન પક્ટ્ત આધાય ક્રભાુંક .......... ////ના અડેળન ભાટે વયનાભા/ઓિના 

ુયાલા તયીકે જ કયી ળકાળે. 
આ પ્રભાણત્રન વયનાભાન ુયાલ(ીઓએ)/ ઓિન ુયાલ(ીઓઆઈ) તયીકે ઉમગ કયી ળકાળે. 
સ્નલાવીનુું શારનુું વયનાભુું: 
 

તાયીિ: 

સ્નલાવીન તાજેતયન ાવટ વાઈઝન યુંગીન પટ ચોંટાડલ 

(અદા કયનાય અસ્ધકાયી ની વશી અને તટેમ્ અધી પટાની ઉય 

આલે તેભ પ્રભાસ્ણત કયલ) 
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અદા કયનાય અસ્ધકાયીના શતતાક્ષય: 
અદા કયનાય અસ્ધકાયીનુું ૂરુું નાભ: 

અદા કયનાય અસ્ધકાયીન શદ્દ: 
અદા કયનાય અસ્ધકાયીન ટેરીપન નુંફય: 

 

 

(Tઅદા કયનાય અસ્ધકાયી દ્લાયા જાતે શતતાક્ષય કયલાનુું યશેળે. અલેજી શતતાક્ષય ભાન્મ નથી.) 
 

 

રયસ્ળષ્ટ ડી 
 

રયચમદાતા દ્લાયા આલાભાું આલતી વુંભસ્તન નભૂન 

 

પ્રસ્ત, 

______________________________________ (યજીતરાય નડર અસ્ધકાયીનુું નાભ /શદ્દ) 

____________________________________________________________ (યજીતરાયનુું નાભ) 

શુું, (નાભ) _______________________ (એવ/ઓ,ડી/ઓ,ડફલમુ/ઓ) _______________________ 

_______________________________________________ િાતે યશેત  (વયનાભુું) અને 

_________________________(વુંતથા) િાત_ે____________________ન શદ્દ ધયાલત , આધાય ભાટે 

સ્નલાવીઓની નોંધણીને વક્ષભ ફનાલલાના શેતુ ભાટે યીચમાદાતા ફનલાની વુંભસ્ત આુું છુું અને મુસ્નક આઇડેસ્ન્ટપીકેળન ઓથયીટી 

ઓપ ઇસ્ન્ડમા અને યજીતરાય દ્લાયા નક્ટ્કી કયલાભાું આલતી ભાગવદળવક વૂચનાઓ તથા પ્રરક્રમાઓનુું અનુવયણ કયીળ . શુું જેભની ઓિ 

અને વયનાભુું જાણત શઈળ એલા સ્નલાવીન રયચમ આીળ. શુું વભજુ છુું કે ભાયા રયચમ આધારયત સ્લસ્ળષ્ટ આઈડી નું. (આધાય) 

આલા મુઆઇડીએઆઈ કામવલાશી કયળે..  

શુું નોંધણી લિતે (ભૃત કે જીસ્લત) અન્મ વમસ્ક્ટ્તન લે ધાયણ કયલા ભાટે કઈણ વમસ્ક્ટ્ત વાથે કાલતરુું કયીળ નશી . 

શુું આધાય ધાયકને ઈયાદાૂલવક તેની કે તેણીની જનવાુંસ્ખ્મકીમ ભાસ્શતી ફદરાલીને અન્મ વમસ્ક્ટ્તની ઓિ ધાયણ કયલા ભાટે ભદદ નશી 

કરુું કે િટી ફામભેરરક ભાસ્શતી આલા ભાટે વાઠગાુંઠ નશી કરુું.  

આધાય ક્રભાુંક/નોંધણી ક્રભાુંક: 

નાભ:      શદ્દ: 

શતતાક્ષય:     તાયીિ: 

વયકાયી ભશય 
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રેન્ડરાઇન પન નુંફય (કામાવરમ અને ર્ય):     

ભફાઈર નુંફય:  

ઈભેઈર: 

 

 
 

 

 

 

 

રયસ્ળષ્ટઈ–નધણી/વુધાયા પભવ 
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રયસ્ળષ્ટએપ – યદ કયલાના(ઓભીવન) રકતવાઓ 

 

આધાય ક્રભાુંક યદ કયલાની જરૂરયમાત ધયાલતા કેવ 

સ્નમ્નસ્રસ્િત વુંજગભાું આધાય ક્રભાુંક ધાયકના આધાય ક્રભાુંકને યદ કયલાભાું આલળે: 

(એ) અગય એલુું પ્રતથાસ્ત થામ કે એક જ વમસ્ક્ટ્તને એકથી લધાયે આધાય ક્રભાુંક આલાભાું આલેરા છે ત અગાઉથી લશેરા આલાભાું આલેર 

આધાય ક્રભાુંકને ચારુ યાિલાભાું આલળે અને એ છીથી આલાભાું આલેરા ફધા આધાય ક્રભાુંકને યદ કયલાભાું આલળે . 

(ફી) સ્નધાવરયત વુચનાઓનુું ઉલરુંર્ન કયીને આધાય ક્રભાુંક આલાભાું આલેર શમ તેલી સ્તથસ્તભાું : 

૧. “પટ ય પટ” કેવ જેભાું કય ફામભેરરક ભાસ્શતી પ્રાપ્મ નથી:નોંધણી કેન્ર િાતે, નોંધણી ભાટે નલ પટગ્રાપ રેલાના ફદરે શમાત 

પટગ્રાપન ઉમગ કયલાભાું આલે અને જમાું નોંધણી દયસ્ભમાન કય ફામભેરરક ભાસ્શતી રેલાભાું આલેરી નથી ત્માું સ્નલાવીન 

આધાય ક્રભાુંક યદ કયલાભાું આલળે. 

૨. “િટ ફામભેરરક અલાદ” કેવ: જમાું ‘ફામભેરરક અલાદ’ કેવ તયીકે િટીયીતે નોંધણી કયલાભાું આલી શળે ત્માું આધાય ક્રભાુંક 

યદ કયલાભાું આલળે. 

૩. જમાું ફામભેરરક ભાસ્શતી રેલાનુું ટાલા ભાટે ુખ્તલમ ના ફાક તયીકે નોંધણી કયલાભાું આલી શળે આધાય ક્રભાુંક યદ કયલાભાું 

આલળ.ે 

૪. પ્રાસ્ધકયણને ઠગાઈમુક્ટ્ત જાણતી શમ તેલી નોંધણીના રીધે યદ કયલાને અેસ્ક્ષત અન્મ કઈણ કેવ . 

યદ કયલાભાું આવમે, આધાય ક્રભાુંકને પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા આલાભાું આલતી વેલાઓ કામભ ભાટે અવભથવ કયી દેલાભાું આલળે . 
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રયસ્ળષ્ટ જી – આધાય નોંધણી/અડેટ ભાટે વભથવન કયતા દતતાલેજની વૂચી 

નાભ અને પટ ધયાલતા વભર્પથત ીઓઆઇ દતતાલેજ નાભ અને વયનાભુું ધયાલતા વભર્પથત ીઓએ દતતાલેજ 

૧   ાવટવ  

૨   ાનકાડવ  

૩   યેળનકાડવ/ીડીએવ પટકાડવ  

૧. ાવટવ 

૨. ફેંક સ્લલયણ/ાવફૂક 
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૪   ભતદાતા આઈડી  

૫   ડ્રાઈલીંગ રામવન્વ  

૬   વયકાયી પટ આઈડી કાડવ/ીએવમુદ્લાયા આલાભાું આલેર વર્પલવ પટ   આઇડેસ્ન્ટટી 

કાડવ  

૭   એનઆયઈજીએવ જફ કાડવ  

૮   ભાન્મ સ્ળક્ષણ વુંતથા દ્લાયા આલાભાું આલેર પટ આઈડી 

૯   શસ્થમાય યલાના  

૧૦ પટ ફેંક એટીએભ કાડવ  

૧૧ પટ ક્રેડીટ કાડવ  

૧૨ ેન્ળનય પટ કાડવ  

૧૩ તલાતુંત્ર્મવેનાની પટ કાડવ  

૧૪ રકળાન પટ ાવફૂક  

૧૫ વીજીએચએવ/ઇવીએચએવ પટ કાડવ  

૧૬  ડાક સ્લબાગ દ્લાયા આલા આલેર નાભ અને પટાલાુું વયનાભા કાડવ  

૧૭  યાજમસ્ત્રત અસ્ધકાયી કે ભાભરતદાય દ્લાયા રેટયશેડ ય આલાભાું અએર પટ ધયાલતુું 

ઓિનુું પ્રભાણત્ર 

૧૮  વુંફુંસ્ધત યાજમ/મુટી વયકાય/પ્રળાવનતુંત્ર દ્લાયા આલાભાું આલેર અવભથવતા આઈડી 

કાડવ/સ્લકરાુંગતા તફીફી પ્રભાણત્ર  

૩. તટ ઓપીવ િાતા સ્લલયણ/ાવફૂક 

૪. યેળનકાડવ 

૫. ભતદાતા આઈડી 

૬. ડ્રાઈલીંગ રામવન્વ 

૭.ીએવમુદ્લાયા આલાભાું આલેર વર્પલવ પટ   આઇડેસ્ન્ટટી કાડવ 

 

૮. લીજી ફીર(૩ ભાવથી  લધાયે જુનુું નશી) 
૯. ાણીનુું ફીર(૩ ભાવથી  લધાયે જુનુું નશી) 
૧૦. ટેરીપન રેન્ડરાઇન ફીર((૩ ભાવથી  લધાયે જુનુું નશી) 
૧૧. સ્ભરકતલેયા યળીદ(૧ લયવથી  લધાયે જુનુું નશી) 
૧૨. ક્રેડીટ કયદ સ્લલયણ(૩ ભાવથી  લધાયે જુનુું નશી) 
૧૩. લીભા રીવી 

૧૪. રેટયશેડ ય ફેંક તયપથી પટ ધયાલત શતતાક્ષયકૃત ત્ર  

૧૫. રેટયશેડ ય યજીતટયડ કુંની તયપથી પટ ધયાલત શતતાક્ષયકૃત 

ત્ર  

૧૬. રેટયશેડ ય ભાન્મ સ્ળક્ષણ વુંતથા તયપથી પટ ધયાલત 

શતતાક્ષયકૃત ત્ર  

૧૭. એનઆયઈજીએવ જફ કાડવNREGS Job Card 

૧૮. શસ્થમાય યલાનાArms License 

૧૯. ેન્ળનય કાડવPensioner Card 

૨૦. તલાતુંત્ર્મવેનાની કાડવFreedom Fighter Card 

૨૧. રકળાન ાવફૂકKissan Passbook 

૨૨. વીજીએચએવ/ઇવીએચએવ કાડવ 

૨૩. એભી કે એભએરએ કે યાજમસ્ત્રત અસ્ધકાયી કે ભાભરતદાય 

દ્લાયા રેટયશેડ ય આલાભાું અએર પટ ધયાલતુું ઓિનુું 

પ્રભાણત્ર 

૨૪. ગ્રાભ ુંચામતના લડા કે તેની વભકક્ષ અસ્ધકાયી દ્લાયા આલાભાું 

આલેર વયનાભાનુું પ્રભાણત્ર (ગ્રામ્મ સ્લતતાય ભાટે)  
૨૫. આલકલેયા આકાયણી શુકભ 

૨૬. લશન નોંધણી પ્રભાણત્ર 

૨૭. નોંધણીકૃત લેચાણ/રીઝ/બાડા કયાય 

૨૮. ટાર સ્લબાગ દ્લાયા આલાભાું આલેર પટલાુું વયનાભા  

૨૯. યાજમ વયકાય દ્લાયા આલાભાું આલેર પટ ધયાલતુું જાતી અને 

અસ્ધલાવ પ્રભાણત્ર  

૩૦. વુંફુંસ્ધત યાજમ/મુટી વયકાય/પ્રળાળનતુંત્ર દ્લાયા આલાભાું 

આલેર અવભથવતા આઈડી કાડવ/સ્લકરાુંગતા તફીફી પ્રભાણત્ર  

૩૧. ગેવ કનેક્ટ્ળન ફીર(૩ ભાવથી લધાયે જુનુું નશી) 
૩૨. જીલનવાથીન ાવટવ 

૩૩. ભાતાસ્તાન ાવટવ(વગીયના રકતવાભાું) 
૩૪. ૩ ભાવથી લધાયે જુન નશી એલ કેન્ર/યાજમ વયકાય દ્લાયા 

રયલાયના લડા વાથે વુંફુંધનીસ્લગત ધયાલતા વભર્પથત ીઓઆય દતતાલેજ 

1. ીડીએવ કાડવ 

2. એભએનઆયઈજીએ જફ કાડવ 

3. વીજીએચએવ/યાજમ વયકાય/ ઇવીએચએવ/ઈએવઆઈવી ભેડીકર કાડવ 

4. ેન્ળનય કાડવ 

5. આભી કેન્ટીન કાડવ  

6. ાવટવ 

7. જન્ભના યજીતરાય, ભશાનગયાસ્રકા અને અન્મ અસ્ધવૂસ્ચત વયકાયી વુંતથાઓ જેભકે 

તારુકા લગેયે દ્લાયા આલાભાું આલેર જન્ભ પ્રભાણત્ર  

8. અન્મ કઈણ કેન્ર/યાજમ વયકાય દ્લાયા આલાભાું આલેર રયલાય શક્ટ્કદાયી દતતાલેજ  

9. વયકાય દ્લાયા આલાભાું આલેર રગ્ન પ્રભાણત્ર  

ડીઓફી દતતાલેજન વભર્પથત ુયાલ 

૧. જન્ભ પ્રભાણત્ર 

૨. એવએવએરવી ફૂક/પ્રભાણત્ર  

૩. ાવટવ 

૪. ગુ્ર એ યાજમસ્ત્રત અસ્ધકાયી દ્લાયા રેટયશેડ ય આલાભાું આલેર જન્મ્તાયીિનુું પ્રભાણત્ર  

૫. ાન કાડવ 

૬. કઈણ વયકાયી ફડવ કે મુનીલવીટી દ્લાયા આલાભાું આલેર ગુણત્રક  

૭. જન્ભતાયીિ ધયાતુું વયકાયી પટ આઈડી કાડવ / ીએવમુદ્લાયા આલાભાું આલેર  પટ   

આઇડેસ્ન્ટટી કાડવ  

૮. કેન્ર/યાજમ ેન્ળન ેભેન્ટ  

૯. કેન્ર વયકાય આયગ્મ વેલા મજના પટ કાડવ કે ભાજી વૈસ્નક અુંળદામી આયગ્મ મજના પટ 

કાડવ  
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આલાભાું આલેર આલાવ પાલણી ત્ર  

૩૫. વયનાભુ ધયાલતુું વયકાય દ્લાયા અઆાભાું આલેર રગ્ન 

પ્રભાણત્ર 
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રયસ્ળષ્ટઆઈ – આધાયનુું સ્નસ્ષ્ક્રમકયણ 

 

 
આધાય ક્રભાુંકનુું સ્નસ્ષ્ક્રમકયણ જરૂયી શમ તેલા કેવ 

 

૧. સ્નમ્ન વુંજગભાું આધાય ક્રભાુંક ધાયકન આધાય ક્રભાુંક સ્નસ્ષ્ક્રમ કયી દેલાભાું આલળે : 

એ. “પટ ઉય પટ” અને કય ફામભેરરક ભાસ્શતી પ્રાપ્મ છે :નોંધણી કેન્ર િાતે નલ પટગ્રાપ રેલાના ફદરે શમાત પટગ્રાપન 

ઉમગ કયલાભાું આવમ શમ, અને નીલાવીની કય ફામભેરરક ભાસ્શતી રેલાભાું આલી શમ ત્માું આધાય ક્રભાુંકને સ્નસ્ષ્ક્રમ કયી દેલાભાું 

આલળ,ે અને સ્નલાવીને તેન પટગ્રાપ અદ્યતન કયલાનુું કશેલાભાું આલળે. તેના પટગ્રાપના વપ અડેટ ફાદ, આધાય ક્રભાુંકને ુન: 
વરક્રમ કયલાભાું આલળે. 

ફી. “િટા આુંસ્ળક ફામભેરરક અલાદ”ના રકતવાઓ:સ્નલાવી ફામભેરરક ભાસ્શતીના કેટરાક ગુણ આલાની સ્તથસ્તભાું શલા છતાું 

ણ આલા ફામભેરરક ગુણને રેલાભાું આવમા ન શમ તેલી સ્તથસ્તભાું આધાય ક્રભાુંકને સ્નસ્ષ્ક્રમ કયી દેલાભાું આલળે . 

વી. જમાું ાછથી એલુું ભારુભ ડે કે વભથવન કયતા ભાન્મ દતતાલેજ લગય નોંધણી કયલાભાું  આલી છે ત્માું આધાય ક્રભાુંક ધાયક દ્લાયા 

તે યજૂ કયલાભાું આવમા ફાદ તેને અડેટ કયાલલાભાું આલે નશી ત્માું વુધી આધાય ક્રભાુંકને સ્નસ્ષ્ક્રમ કયી દેલાભાું આલળે . . 

ડી. જમાું રેલાભાું આલેરી ભાસ્શતીને િયાફ ડેટા ધયાલતી શલાનુું સ્ચસ્ન્શત કયલાભા આલેર શમ અને અડેટ(જેલા કે સ્ભશ્ર/અસ્નમસ્ભત 

ફામભેરરક ભાસ્શતી , સ્નલાવીની જનવાુંસ્ખ્મકીમભા અભાનજનક /સ્નયથવક ળબ્દ અને સ્ફનવુંવદીમ બાા ‘ઉપવ’ કે ‘ઉયપે’ના 

ઉમગ લડે એક નાભભાું લધુ નાભ ધયાલલા)ની જરૂય શમ ત્માું આધાય ક્રભાુંક ધાયક દ્લાયા અડેટ કયાલલાભાું આલે નશી ત્માું વુધી 

આધાય ક્રભાુંકને સ્નસ્ષ્ક્રમ કયી દેલાભાું આલળે.  

ઈ. જમાું ફાક ાુંચ કે ુંદય લયવની લમનુું થઇ ગમુું શમ અને આલી લમ પ્રાપ્ત કમાવના ફે લયવની અુંદય તેની કે તેણીની ફામભેરરક 

ભાસ્શતી અડેટ કયાલલાભાું સ્નષ્પ જામ છે ત્માું આધાય ક્રભાુંકને સ્નસ્ષ્ક્રમ કયી દેલાભાું આલળે . જમાું સ્નસ્ષ્ક્રમકયણ ફાદ એક લયવની 

વભાસ્પ્ત વુધી આલુું અડેટ કયાલલાભાું આલે નશી ત્માું આધાય ક્રભાુંકને યદ કયી દેલાભાું આલળે .  

એપ. સ્નષ્ક્રીમકયણની જરૂય શલાનુું પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા મગ્મ ભની રેલાભાું આલે તેલા અન્મ કઈણ કેવ.  

૨. સ્નસ્ષ્ક્રમકયણ કયલાભાું આવમે , જેના રીધે આધાય ક્રભાુંક ધાયકના આધાય ક્રભાુંકને પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા સ્નસ્ષ્ક્રમ કયી દેલાભાું આવમ શમ તે 

ભાસ્શતીને આધાય ક્રભાુંક ધાયક અડેટ કયાલે નશી કે વુધાય કયાલે નશી  ત્માું વુધી આધાય ક્રભાુંક ને શુંગાભી ધયણે સ્નસ્ષ્ક્રમ કયી દેલાભાું આલળે. 

 
યદ કયલાની કે સ્નસ્ષ્ક્રમકયણની જરૂય શમ તેલા કેવની તાવ 

 

૧. યદ કયલાને કે સ્નસ્ષ્ક્રમકયણ જરૂયી શમ તેલા વુંબસ્લત કેવ તયીકે જાણભા આલેર કે ઓિલાભાું આલેર કઈણ કેવ ભાટે રપલડ તાવની 

જરૂરયમાત યશેળે જેભાું જેન આધાય ક્રભાુંક યદ કે સ્નસ્ષ્ક્રમ કયલાને ળધલાભાું આલેર છે તેલા આધાય ક્રભાુંક ધાયકની વુનાલણીન વભાલેળ થામ 

છે. 

૨. પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા સ્નમુક્ટ્ત એજન્વી આ શેતુ ભાટે પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા સ્નધાવરયત કયલાભાું આલે તે ભુજફ રક્રમાસ્લસ્ધ અનુવાય તાવ/ૂછયછ 

કયળે અને પ્રાસ્ધકયણને અશેલાર યજૂ કયળે.. 

૩. અશેલાર પ્રાપ્ત થમે પ્રાસ્ધકાય આલશ્મક કામવલાશી શાથ ધયળે અને આધાય ક્રભાુંક યદ કયલ કે સ્નસ્ષ્ક્રમ કયલ તે પ્રાસ્ધકયણ ય સ્નબવય કયળે . 



 
 

આધાય નોંધણી અને અડેટની વભજણ 

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

 

  

Page118 

 
 

 

રયસ્ળષ્ટજે – નોંધણી કન્ર િાતે ઉમગભાું રેલાનુું થતુું આધાય અડેટ પભવ 

 

 

 



 
 

આધાય નોંધણી અને અડેટની વભજણ 

 

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

 

 

Page119 

 
 

 

રયસ્ળષ્ટકે – ઓયેટય ઓન-ફડીંગ પભવ 

 

 

 



 
 

આધાય નોંધણી અને અડેટની વભજણ 

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

 

  

Page120 

 
 

 



 
 

આધાય નોંધણી અને અડેટની વભજણ 

 

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

 

 

Page121 

 
 

 



 
 

આધાય નોંધણી અને અડેટની વભજણ 

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

 

  

Page122 

 
 

 



 
 

આધાય નોંધણી અને અડેટની વભજણ 

 

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

 

 

Page123 

 
 

 



 
 

આધાય નોંધણી અને અડેટની વભજણ 

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

 

  

Page124 

 
 

રયસ્ળષ્ટ એર – આધાય નોંધણી કીટ 

આધાય નોંધણી કીટભાું આધાય નોંધણી અને અડેટ વપતાૂલવક કયલા ભાટે આલશ્મક શાડવલેય ડીલાઇવીવના વેટન વભાલેળ થામ છે. ડીલાઈવીવન આ વેટ 

સ્નમ્ન ડીલાઈવીવન ફનેર શમ છે. 

૧. રેટ/ડેતકટ  

૨. ભનીટય ભલટીપુંકળન સ્પ્રન્ટય/તકેનય વપેદ ટ  

૩. પકવ રાઈટ વજવ પ્રટેકટય તાઈક  

૪. આઈયીવ તકેનય  

૫. કેભેયા  

૬. તરે તકેનય  

૭. જીીએવ ડીલાઈવ 

 

1. આ વલવ ડીલાઇવીવ મુઆઈડીએઆઈના ભાદુંડ અનુવાય શળે. 
2. ફામભેરરક ડીલાઇવીવ (તરે/આઈયીવ તકેનય) એવટીક્ટ્મુવી પ્રભાસ્ણતશળે.  
3. વપેદ ટ, પકવ રાઈટ અને વજવ પ્રટેક્ટ્ટય સ્વલામ વુંૂણવ કીટ લયુંટી ૩ લયવ ભાટે શળે.  
4. લયુંટી દયસ્ભમાન, િાભીમુક્ટ્ત ઉકયણને ૭ રદલવની અુંદય ફદરાલી/ભયાભત કયી આલાભાું આલળે  

5. સ્નધાવરયત ફનાલટ/ભડેર ધયાલતી આધાય નોંધણી કીટ  તેની કાભગીયી ભાટે મુઆડીએઆઈના અદ્યતન એનયરભેન્ટ ક્ટ્રામન્ટ (ઇવીએભી) વાથે 

મુઆઈડીએઆઈ દ્લાયા પ્રભાસ્ણત શળે.  

આધાય નોંધણી ઉકયણ ભાટે ન્મુનતભ ધયણ 

આઇટેભ એવ.૧.૧ – રેટ/ડેતકટ 

ધયણ સ્લગત 

  
ભળીન પભવ પેક્ટ્ટય રેટ/ડેતકટ 

ભડેર છેલરા આઈડીવી અશેલાર ભુજફ ટચના ૫ સ્લક્રેતાઓ ાવેથી 

વીીમુ ૨-જીએચઝેડ ડ્મુઅર કય કે એ છીનુું2-GHz Dual Core or later 

રડવપ્રે ન્મૂનતભ ૧૪” એચડી એન્ટી-ગ્રેય(૧૬:૯) 

જડાણ 

બ્રુટૂથ ૪.૦, લાઈ-પાઈ(આઈઇઇઈ ૮૦૨.૧૧ફી/જી/એન) અને ઈથયનેટ (૧૦/૧૦૦૦ ફેઇઝ- 
ટી), ભાટે વટવ ધયાલતુું શલુું જઈએ, રેટના રકતવાભાું બ્રુટૂથ જરૂયી નથી. 

ભેભયી 

૪-જીફી ડીડીઆય૩ કે તેથી લધાય,ે એવડીઆયએએભ @૧૦૬૬એભએચ ઝેડ, ૧ ડીઆઈએભએભ તરટ િી વાથે ૮-જીફી વુધી 

સ્લતતયી ળકામ તેલી. 

લેફકેભ ન્મૂનતભ શાઈ ડેપીનેળન ૭૨૦ી વાથેન સ્ફલટ-ઇન લેફકેભ, રેટના રકતવાભાું જરૂયી નથી. 

એચડીડી ન્મૂનતભ ૫૦૦જીફી(કે તેથી લધાયે) શાડવડીતક 

  
ઈનુટ/આઉટુટ એક એચડીએભઆઈ 
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ટ્વવ 

 

એક લીજીએ, રેટના રકતવાભાું ૨ 

 

ન્મૂનતભ ૫ મુએવફી ૨.૦ ટવ* વભર્પત 

 

એક ઈથયનેટ(આયજે-૪૫) 

ફેટયી ફેકઅ ૩૦ સ્ભસ્નટના ફેક-અ ટાઈભ વાથે ૪ વેર કે ૬ વેર રીથીમભ/૦.૫કેલીએ  

ચીવેટ વીીમુ કે વભકક્ષ વાથે વુંકસ્રત  

ગ્રાપીક્ટ્વ વુંકસ્રત ગ્રારપક્ટ્વ 

   

ધયણ સ્લગત 

કીફડવ 

લીન્ડઝ વુવુંગત ઊંધુું લી જામ નશી એલુું ૂણવ કદનુું(ન્મૂનતભ ૮૪ કીઝ) 
 
  ટચેડ કીફડવની નીચે શુું ટચેડ, રેટના રકતવાભાું જરૂયી નથી 

સ્પ્ર-રડેડ ઓએવ લીન્ડઝ ૧૦ વમલવામી  

ભાઇક્રપન્વ કભવેકભ એક સ્ફલટ-ઇન ભાઈક, રેટના રકતવાભાું જરૂયી નથી 

વશામકીઓ રેટ રઇ જલાનુું કેવ 

  
લયુંટી ૩ લયવ ભાટેની વલવગ્રાશી ઓનવાઈટ લયુંટી. ફેટયી અને ાલય એડેપ્ટયની એક લયવની લયુંટી શળે. 

એન્ટીલાઈયવ એન્ડ ઈન્ટ વુયક્ષા ભાટે 

  
*અગય રેટ ૫ મુએવફી ૨.૦ ટવ ધયાલતુું શમ ત (૫ પ્રગ-ઇન થ્રુ મુએવફી ટવ ડીલાઇવીવને વક્ષભ ફનાલતુું) ભલટીર મુએવફી વાથેનુું મુએવફી 

શફ કઈણ લધાયાના િચવ લગય ૂરુું ડલાનુું યશેળે. 
 

આઇટેભ એવ.૧.૨- ભનીટય 

 

ધયણ સ્લગત 

  

 

ઓઈએભ 

 ીવી/રેટ/ડેતકટ ભાટે આઈડીવી /ગાટવનાય/િતટ અને વુરીલન અશેલારભાું પ્રસ્વદ્ધ થમા ભુજફ 

ુયગાભી ફે સ્ત્રભાવીઓ ૈકી કઈણભા બાયત પ્રદેળભાું “અગ્રણીઓ” ભાુંશે.   
 

 

ભા ૧૫-૧૬ ઇંચ કે તેથી લધાયે 

  

 

પ્રકાય એરવીડી 

  

 

યીઝલમુળન ૧૦૨૪x૭૬૮ કે તેથી લધુ 

  

 

 
 
 
 

આઇટેભ એવ.૧.૩ – ભલટી પુંક્ટ્ળનર ડીલાઈવ(એભએપડી) 
  

 

ધયણ સ્લગત 

  

 

કાભગીયી ભુરણ નકર તકેન 
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ાનાઓભાું ડ્મુટી વાઈકર ૮૦૦૦ ાનાઓ 

  

 

ીીએભ-કાુ (એ૪) ૧૮ીીએભ 

  

 

ભડેર આઈડીવીના અશેલાર ભુજફ ટચના ૫ સ્લક્રેતાઓ 

  

 

યીઝલમુળન ૬૦૦X૬૦૦ ડીીઆઈ 

  

 

લાયેર ભીરડમા ઓછા િચે ચરાલલા ભાટે ઇન્ક ટેન્ક 

   

ધયણ 

  

સ્લગત 

કતટભ ભીરડમા ભા 

 

કાનૂની 

વુધી 

પ્રભાસ્ણત યીચારનીમ લીન્ડઝ ૮, લીન્ડઝ ૧૦ અને લીન્ડઝના અગાઉના રૂાુંતયણ તથા રાઈનાક્ષ વાથે વુવુંગત  

વીતટભ વભર્પથત 

  તકેન યીઝલમુળન 

 

૬૦૦X૬૦૦ ડીીઆઇ ઓપ્ટીકર  

ફીટ/યુંગની ગશનતા 

 

૨૪ ફીટ્વ 

નકર ગસ્ત કાુ 

 

૧૮ વીીએભ 

નકર યીઝલમુળન 

 

૬૦૦ X૬૦૦ ડીીઆઈ 

 

આઇટેભ એવ.૧.૪ – વપેદ ટ 

 

ધયણ સ્લગત 

  

 

ભા ૪ X ૫ફૂ.ર્ડી ય રગાડલાભાું/ દીલાર ય રગાડલાભાું વક્ષભ 

  

 

વશામકીઓ ર્ડી 

  

 

સ્ફન યાલતવનળીર શા 

  

 

અાયદળવક શા 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

આઇટેભએવ.૧.૫–પકવ રાઈટ 

   

 

ધયણ સ્લગત 

  

 

ક્ષભતા 60લ 

  

 

વશામકીઓ ર્ડી, ૨ ભીટય લામય અને ઓયેટયની નજીક ચારુ/ફુંધ તલીચ 

 

 

 
 

આઇટેભ એવ૧.૬’ – વજવ પ્રટેક્ટ્ટય તાઈક  

  

 

ધયણ સ્લગત 

  
     

 

વાભાન્મ ૬ નુંગ ૫એ વકેટ (૪ બાયતીમ ળૈરી + ૨ આુંતયયાષ્ટ્રીમ ળૈરી), ફ્મુઝ, ચારુ/ફુંધ તલીચ અને આઇએવઓ ભાકવ 

  

આઇટેભ એવ.૨.૧. – આઈયીવ ડીલાઈવ ધયણ 

(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf) 
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ધયણ 

   

તથામી (દીલાર જડીત, ટીઈ કે ર્ડી)૧ શાથ લડે કડેર ૨ વશામ-૩ શાથ વાથે યાિલાભાું 

 

 

આઈયીવ વમાવ(ીક્ટ્વેરભાું) 
    

>૨૧૦ 

  

 

તથરક્ષી યીઝલમુળન ીક્ટ્વેર 

 

>૬૦ % @ ૪.0 એરી/એભએભ>૧૬ સ્ક્ટ્વેલવ/એભએભ 

 

 

# ને વભકારીન ભેલેરુું 

  

૨ 

   

૧. તથામી: જમાું ડીલાઈવ તથામી શમ અને ાત્રને તાને ગઠલલાની જરૂય શમ તથા એલી કઈણ ઈભેજ કેપ્ચય પ્રરક્રમા  

૨.શાથ લડે કડેર: ઓયેટય કેભેયાને કડે છે અને ચરાલે છે અને ાત્ર તથામી શમ છે . 
૩. રાઈનદયી વશામ: રાઈનદયી ભાટે કેભેયા ભીકેનીકર રપક્ટ્વચય ધયાલે છે. ઓપ્ટીકર વમુપાઈન્ડય રાઈનદયી વશામ ગણલાભાું આલત નથી. 
 

ધયણ 

 

તથામી (દીલાર જડીત , ટીઈ કે 

ર્ડી)૧ 

 

શાથ લડે કડેર ૨ 

 

વશામ-૩ શાથ વાથે 

યાિલાભાું 

 

               
આુંિ૪ 

       
        વમુપાઇન્ડય 

 

ફાહ્ય 

 

આુંતરયક  

 

ફાહ્યl અથલા 

રેલાનુું અુંતય 

 

>૭૫૦ એભએભ 

 

>૫૦એભએભ 

 

>૨૦એભએભ 

 
(શાઈ/ઉંચાઈ/ઉંડાઈ) 

 

૨૫૦x૫૦૦x૫૦૦એભએભ 

    એક્ટ્વઝય ટાઈભ 

 

<૧૫એભએવ 

 

<૩૩એભએવ 

 

<૩૩એભએવ 

 
ઇભેલજગ લેલરેન્થ 

 

૭૦૦-૯૦૦ એનએભ 

     લણવરટમ પ્રવાય 

 

કઈણ ૧૦૦એનએભ ફેન્ડ>કુર ાલયના ૩૫% ાલય 

 તકેન પ્રકાય 

 

પ્રગસ્તળીર 

     
 ઈભેજ ભાર્જીન્વ 

 

ડાફુ અને જભણુું:૦.૫૦x કીકીન વમાવ,ટચ અને તીમુું:૦.૨૫xકીકીન વમાવr 

ીક્ટ્વેર ઉંડાઈ 

 

>૮ફીટ્વ/ીક્ટ્વેર 

     
ઈભેજ ભૂલમાુંકન િેભન દય >૫ િેમ્વ/વેકુંડ, અસ્લયત ઈભેજ કેપ્ચય 

 
કેપ્ચય ભડ 

 

સ્ફલટ ઇન ગુણલતા તાવ વાથે ઓટ કેપ્ચય(એનઆઈએવટી ગુણલતા ધયણ અનાલે છે) 
અલાજ પ્રસ્ત વેન્વય 

સ્વગ્નરન ગુણતય >૩૬ ડીફી 

     
      

કનેસ્ક્ટ્ટસ્લટી૫ 

 

મુએવફી-૨, મુએવફી-આઇએપ 

પ્રભાસ્ણત અથલા નેટલકવડ 

(ટીવીી/આઈી) મુએવફી-૨, મુએવફી-આઇએપ પ્રભાસ્ણત 

 લીજી 

 

મુએવફી અથલા તલતુંત્ર ીએવ 

   
લજન 

 

એનએ 

 

<૧ કી.ગ્રા. 
 

<૧ કી.ગ્રા. 
 રયભાણ 

 

<૩૦૦x૧૦૦x૩૦૦એભએભ <૨૨૦x૨૦૦x૧૦૦એભએભ <૨૨૦x૨૦૦x૧૦૦એભએભ 

યીચારાનીમ તાભાન ૦-૪૯વે. 
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બેજનુું પ્રભાણ 

 

૧૦-૯૦% સ્ફન-ર્નીબૂત 

 
   

ટકાઉણુું/આર્ાત 

 

આઈી૫૪ 

     
વરાભતીના ધયણ 

 

આઈઈવી ૬૨૪૭૧:૨૦૦૬-૦૭ દીઠ ભુસ્ક્ટ્ત જૂથ 

   

  

એપવીવી લગવ એ, આયઓએચએવ 

    ૪. રડલાઈવને િવેડ્મા લગય પ્રથભ આુંિ રીધા છી ૨ વેકુંડની અુંદય ફીજી આુંિ રેલાભાું આલે ત વાથવાથ ગણલાભાું આલળે . 
૫.કનેસ્ક્ટ્ટસ્લટી અને ાલય ભાટે કુર પક્ટ્ત ૧ મુએવફી ટવ પ્રાપ્મ શળે. 
 
 
 
 

ધયણ તથામી 

 

શાથ લડે કડેર ૨ 

 

એઇડ૩ વીધાઈ વાથે શાથ લડે કડેર 

 

 

(દીલાર જડીત, ટીઈ કે ર્ડી),૧ 

           વફ્ટલેય એી મુઆઈડીએઆઈ ડીલાઈવ કેપ્ચય એીઆઈ ધયણ વાથે અનુારક 

   

 

રાઈનક્ટ્વ/સ્લન્ડઝ ૬૪ ફીટ્વ સ્લડીએભ યેડી મુઆઈડીએઆઈ દ્લાયા પ્રભાસ્ણત 

    
 
 
 
Item S.2.2 –Camera (http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf) 

 

ધયણ સ્લગત 

કેપ્ચય ભડ વાદુું જીલુંત કેપ્ચય 

ઈભેજની ગુણલતા આઇએવઓ/આઈઈવી ૧૯૭૯૪-૫ ભુજફ ફુર િન્ટર (૦x૦૧)  

ન્મૂનતભ યીઝલમુળન 

 

૮૦૦ x ૬૦૦ 

કેપ્ચય ભડ ઓટ પકવ વાથે શાથ લડે કેપ્ચય અને ઓટ પ્રકાળ અનુકુરન 

વેન્વય >૨ ભેગા ીક્ટ્વેર નેટીલ 

કનેસ્ક્ટ્ટસ્લટી૬ શાઈ તીડ મુએવફી ૨.૦, મુએવફી-આઇએપ પ્રભાસ્ણત  

રેન્વ રપક્ટ્તડ, એવએરઆય 

લીજી મુએવફી/તલતુંત્ર ીએવ/રીથીમભ આમન ભાયપત એએ/એએએ ફેટયી ઇચ્છનીમ 

ભાઉન્ટ ટીઈ 

યીચારાનીમ તાભાન ૦ થી ૫૦ ડીગ્રી વેલળીમવ 

બેજનુું પ્રભાણ ૧૦-૯૦% સ્ફન-ર્નીબૂત 

વરાભતીના ધયણ મુએર 

વફ્ટલેય એસ્આઇ અદ્યતન મુઆઈડીએઆઈ ડીલાઈવ કેપ્ચય એીઆઈ ધયણનુું અનુારક 

ટકાઉણુું/આર્ાત આઈી ૫૪ 

નોંધ: કનેસ્ક્ટ્ટસ્લટી અને ાલય ભાટે કુર પક્ટ્ત ૧ મુએવફી ટવ પ્રાપ્મ શળે.  
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Item S.2.3. – Finger Print Device Specification 
(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf ) 
 

ધયણ સ્લગત 

 

સ્લગત 

    કેપ્ચય ભડ 

  

વાદુું જીલુંત તકેન કેપ્ચય 

ઈભેજ પ્રાસ્પ્તની જરૂયીમાત 

 

વેટીંગ રેલર ૩૧ કે તેથી લધાયે (મુઆઇડી એપ્રીકેળન્વ V૧.૦ ભાટે ફામભેરરક ડીઝાઇનના 

વેક્ટ્ળન ૯.૧ ધયણ) 

ઈભેજ ભૂલમાુંકન ભાિાું દય >૩ િેમ્વ/વેકુંડ, અસ્લયત ઈભેજ કેપ્ચય 

કેપ્ચય ભડ  

  

સ્ફલટ ઇન ગુણલતા તાવ વાથે ઓટ કેપ્ચય(એનઆઈએવટી ગુણલતા ધયણ અનાલે છે) 
૬. કનેસ્ક્ટ્ટસ્લટી અને ાલય ભાટે કુર પક્ટ્ત ૧ મુએવફી ટવ પ્રાપ્મ શળે.  

 

ધયણ સ્લગત 

  કેપ્ચય કે્ષત્ર >૭૬એભએભ x ૮૦એભએભ 

કનેસ્ક્ટ્ટસ્લટી૭ મુએવફી૨, મુએવફી-અગય પ્રભાસ્ણત શમ ત 

  લીજી મુએવફી ભાયપત 

  
રયભાણ(. X ઉ. X 

ઊં) <૧૬૦એભએભ x ૧૬૦એભએભx ૧૬૦એભએભ 

  
લજન ભશત્તભ ૨.૫ કી.ગ્રા. 

  યીચારાનીમ 

તાભાન ૦-૫૦ વે. 

  
બેજનુું પ્રભાણ ૧૦ – ૯૦% સ્ફન-ર્નીબૂત 

  
ટકાઉણુું/આર્ાત આઈી ૫૪ 

  

ધયણ 

મુએર પ્રભાસ્ણત (અગય રાગુ ાડલા ત્ર શમ ત). આઈએવઓ ૧૯૭૯૪-૪:૨૦૦૫ કરભ ૭નુ ારન કયે છે અને રયસ્ળષ્ટ એ 

પ્રભાણીકયણની જરૂયીમાત (આઈએએપઆઈએવ રયસ્ળષ્ટ એપ પ્રભાસ્ણત)ૂયી કયે છે.    

વફ્ટલેય એસ્આઇ અદ્યતન મુઆઈડીએઆઈ ડીલાઈવ કેપ્ચય એીઆઈ ધયણનુું અનુારક 

 

 

રાઈનક્ટ્વ/સ્લન્ડઝ ૬૪ ફીટ્વ સ્લડીએભ યેડી મુઆઈડીએઆઈ દ્લાયા પ્રભાસ્ણત 
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નોંધ: કનેસ્ક્ટ્ટસ્લટી અને ાલય ભાટે કુર પક્ટ્ત ૧ મુએવફી ટવ પ્રાપ્મ શળે.  

 

આઇટેભ એવ.૨.૪. – જીીએવ ડીલાઈવ 

ધયણ સ્લગત 

  

વાભાન્મ 

જીીએવ વુંફુંસ્ધત ઓએભ ૪ (૪)/૫૭/૧૨૨/૨૧૬/ઈ&મુ-ીટી ભુજફ જીીએવ ડીલાઈવ મુઆઈડીએઆઈ દ્લાયા 

પ્રભાસ્ણત શલી શઈએ. 

 

નોંધ:મુઆઇડીએઆઈની લેફવાઈટ www.uidai.gov.in ય ભાન્મ જીીએવ સ્લક્રેતાઓની વૂચી પ્રાપ્મ છે. 
  

વશામકીઓ ીવી/રેટ વાથે જડાણ કયલા ભાટે જરૂયી તભાભ કેફર અને વશામકીઓ વાથે  

લયુંટી ૩ લયવ ભાટે વલવગ્રાશી ઓન-વાઈટ લયુંટી 

૭.કનેસ્ક્ટ્ટસ્લટી અને ાલય ભાટે કુર પક્ટ્ત ૧ મુએવફી ટવ પ્રાપ્મ શળે.  

 

આધાય નોંધણી કીટ ભાટે િાવ સ્નમભ અને ળયત 

૧. ઈંતટરેળન અને કભીળનીંગ: ફીડય આધાય નોંધણી કીટના ઈંતટરેળન ભાટે દૂયલતી ભદદની વુસ્લધા આળે. 
૨. સ્લતયણ અલસ્ધ – ફીડય િયીદીના ઓડવયની તાયીિથી ૩૦ રદલવની અુંદય િયીદાયને સ્લતયણ ૂરુું કયળે. 
૩. યપભવન્વ ફેંક ગેયુંટી – ચૂકલણુું ભુક્ટ્ત કયલાભાું આલે તે શેરાું ફીડય િયીદાયને કયાય ભૂલમના ૧૦%ની ીફીજી યજુ કયળે  

૪. ચુકલણુું: િયીદાય દ્લાયા ીફીજીની યજૂઆત અને તલીકૃસ્ત ફાદ આધાય નોંધણી કીટ ૂયી ાડલાના ૧૦ રદલવન અુંદય િયીદાયને ૧૦૦% ચુકલણુું 

કયલાભાું આલળે.. 
૫. વપેદ ડદા, પકવ રાઈટ અને વજવ પ્રટેકટય સ્વલામ વમ્ણવ કીટ ભાટે લયુંટી ૩ લયવની યશેળે..  

૬. એવએરએ: ૭ રદલવની અુંદય િાભીમુક્ટ્ત ઉકયણ(લયુંટીની અુંદયના ઉકયણ)ને  ફદરલા/વભાયકાભ કયલાભાું સ્નષ્પ જલાની સ્તથસ્તભાું , 
પ્રસ્તયણ/ભયાભત વુધી દય ઉકયણ દીઠ યજના રૂ. ૧ દુંડ ીફીજીભાુંથી કાી રેલાળે.  
૭. આધાય નોંધણી કીટ ભાટેની ભશત્તભ રકભત રૂ. ૧.૨૫ રાિ યશેળે જે  જેભ ટવર ય એલી યીતે ભુકલાભાું આલળે કે જેથી તે લેચનાયાઓને દેિાળે નશી 

યુંતુ ભશત્તભ રકભત કયતાું લધાયે પ્રતતાસ્લત રકભતન જેભ ટવરભાું તલીકાય કયલાભાું આલળે નશી . 
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રયસ્ળષ્ટએન – ઇવીએભી ક્ટ્રામન્ટ અને યીઝલમુળનભાું વાભાન્મ બૂર 

 

પ્રાસ્ધકયણ દ્લાયા સ્નધાવરયત ાથ યથી નોંધણી એજન્વીઓએ અદ્યતન ઇવીએભી ક્ટ્રામન્ટ અલશ્મ ડાઉનરડ કયલુું જઈએ . ક્ટ્રામન્ટ ડાઉનરડ કામવ ફાદ 

અને ઉમગ દયસ્ભમાન, ઓયેટય/સ્નયીક્ષક અનેક સ્નમ્નસ્રસ્િત વભતમાઓ/ડકાયન વાભન કયે છે . આલી વભતમાઓના વભાધાન ભાટે તટાપ દ્લાયા 

અનાલલાના થતા વભાધાન વુંદબવ ભાટે દયેક બૂરની વાભે આલાભાું આવમા છે અને વૂચનાઓનુું અનુવયણ આલાભાું આવમુું છે -  

ક્રભાુંક બૂર-ટસ્ચત્ર બૂરનુું નાભ-વભાધાન 

૧. 

 

બૂર-ઓયેટય પ્રભાણીકયણ સ્નષ્પ 

વભાધાન– 

 (ટવર/એભ-આધાયભાું)ફા

મ-રક તાવ. 

 આધાય તથસ્ગત કયામેર છે 

(ફામ અડેટ જરૂયી) 

 ઓથ ટેમ્રેટ 

યી-એક્ટ્ળરેક્ટ્ળન>મુઆઇડીએ

આઈ ટેક વશામન વુંકવ કય 

૨. 

 

બૂર-યજીતરેળન સ્નષ્પ 

વભાધાન– 

 ડેટાકાડવ/નેટલકવ જડાણ 

તાવ અને છી પયી પ્રમાવ 

કય 

 ક્ટ્રામન્ટભા પયી યજીતટય કય 

 આલુું ણ ફની ળકે કાયણ કે 

આઈી/ પામયલર 

વેફટગ્વનેવશાઈટરીતટ કયલાભાું 

આલેર નથી  
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૩. 

 

બૂર- ઓયેટયની સ્લગત રાતા 

 

વભાધાન –  

 નેટલકવ જડાણ (રીંક/ગસ્ત) 
તાવ  

 જ નેટલકવ ફયાફય શમ ત 

પયી ઓન-ફડવ કય  

૪. 

 

બૂર- આઈયીવ ડીલાઈવ ભતી 

નથી 

વભાધાન–ડીલાઈવનુું જડાણ 

તાવ. વેલાઓ પયી ચારુ કય અને 

તાવ. 

 

૬. 

 

બૂર- ઓયેટય વીંક અવપ 

વભાધાન–ઓયેટય 

ઓન-ફડીંગની પ્રરક્રમાનુું પયી 

અનુવયણ કય 
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૬. 

 

બૂર- ીનકડ સ્લગતભાું બૂર 

વભાધાન– 

• ીનકડની વર્ી 

સ્લગત(નુંફય,જીલર,ેટા-જી
લર,લીટીવી) આ  

• અદ્યતન “ભાતટય-ડેટા” પાઈર 

(ઇવીએભી/મુવીએરભા) 
ડાઉનરડ અને આમાત કય 

૭. 

 

બૂર- ેકેટ વીંક બૂર 

વભાધાન– 

 પ્રરક્રમા->નોંધણી ડેટા સ્નકાવ  

-> 

 ઓયેટય સ્લગત 

વીન્ક્રનાઈઝ->વીન્ક્રનાઈઝ 

ેકેટ તટેટ્વ  (વુંૂણવ વીંકને 

વક્ષભ કય) 

૮. 

 

બૂર- ઓટીી વલવય વાથે જડાણ 

 

વભાધાન–મુઆઇડીએઆઈ ટેક 

વશામન વુંકવ કય 
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૯. 

 

બૂર- ભુરણ દયસ્ભમાન બૂરન 

વાભન થમ 

વભાધાન–સ્પ્રન્ટયનુું બોસ્તક જડાણ 

તાવ  

૧૦. 

 

બૂર- એનયરભેન્ટ ક્ટ્રામન્ટ 

નોંધણીકૃત નથી  

વભાધાન–ક્ટ્રામન્ટની પયી નોંધણી 

કય 
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૧૧. 

 

બૂર- વલવયનુું જડાણ સ્નષ્પ થમુું  

વભાધાન–નેટલકવ જડાણ તાવ 

અને છી પયી પ્રમાવ કય  

૧૨. 

 

બૂર- આુંગીઓની વુંખ્મા 

અેસ્ક્ષત વુંખ્મા વાથે વુભે 

ધયાલતી નથી 

વભાધાન–મગ્મ રદળાઓ વાથે 

ફામભેરરક આુંગીઓની મગ્મ 

વુંખ્મા નોંધલાનુું વુસ્નસ્ચચત કય  
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૧૩. 

 

બૂર- કેટરીક પાઈરભા ચેડાું કયામા 

છે  

વભાધાન– 

 ઓયેટય મગ્મયીતે ઓન -ફડવ 

નથી. પયી ઓન-ફડવ થાઓ. 

 કેટરી વીતટભ  

પાઈર(ર)/પલડય(ય) 
વુંારદત કયલાભાું આલેર છે. 

૧૪. 

 

બૂર- તથાસ્નક ચકાવણી વેલા 

ઉરબ્ધ નથી  

વભાધાન – 

 વીતટભ ચારુ કમાવ ફાદ 

થડીલાય યાશ જુઓ અને છી 

ક્ટ્રામન્ટ ચારુ કય. 

 વભતમા શજીણ ચારુ યશે ત 

આણે વેલાઓ ->આધાય 

ભલટીપ્રેટપભવ ડીલાઈવ 

ભેનેજય પયી ળરુ કય અને 

આધાય ક્ટ્મુક્ટ્મુએવએવટીલી 

વેલા ય જલાની જરૂય છે. 

૧૫. 

 

બૂર- તકેનય રાતા બૂર  

વભાધાન –આના સ્પ્રન્ટય +તકેનય 

ડીલાઈવના બોસ્તક /શાડવલેય 

જડાણને તાવ અને પયી પ્રમાવ 

કય. 
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૧૬. 

 

બૂર- નેટલકવ જડાણની બૂર 

Error- Network 
connection error 

વભાધાન–આ બૂર ભુખ્મત્લે 

એવએપટીી વફ્ટલેયભાું થામ 

છે->નેટલકવ જડાણ 

તાવ->ડેટાફેઝ પાઈરને પયી 

યાિી દ અને ુન: યજીતટય કય 

૧૭. 

 

બૂર- વીઆઈડીઆયભા યજીતરેળન  

વભાધાન–નોંધલાભાું આલેર 

યજીતરેળન ઓિત્ર (મુઝય નેભ 

અને ાવલડવ) તાવ 

૧૮. 

 

બૂર- ઈંતટરેળન દયસ્ભમાન ર્ટક 

બૂર  

વભાધાન –ક્ટ્રામન્ટ ભળીનનુું 

ઈંતટરેળન ફયાફય કયામુું ના 

શતુું->ફધા ક્ટ્રામન્ટ વફ્ટલેય ને 

અનઇન્તટર કય આની વીતટભ 

પયી ચારુ કય ->પયી ઈંતટરેળન 

પ્રરક્રમા પયી ળરુ કય 

૧૯. 

 

ઉમગભાું રેલાતુું નેટલકવ 

મુઆઇડીએઆઈ વલવય વાથે 

જડાલાને વક્ષભ નથી ./ ક્ટ્રામન્ટ 

નોંધણીકૃત 

નથી/ક્ટ્મુએવએવઆઈટીલી વેલા 

જલાફ આતી નથી (અુંળત: 
નોંધામેર) –ઓનફડીંગની શેરાું 

“એનયર મુઝય”ને ક્ટ્રીક કયતા શેરાું 

આધાય  ક્ટ્મુએવએવઆઈટીલી પયી 

ળરુ કય / પ્રભાણત્રભા અને 

આધાયભાું નાભ જુદા છે /વુંફુંસ્ધત 

ઓયેટય આઈડી ભાટે યજીતરાયનુું 

સ્નરૂણ નથી /યજીતરાય વરક્રમ 

નથી/ ઈએ વરક્રમ નથી /ઓયેટય 



 
 

આધાય નોંધણી અને અડેટની વભજણ 

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

 

  

Page138 

 
 

વરક્રમ નથી /ઓયેટય અન્મ ઈએ 

વાથે વુંરગ્ન છે / રેલાભાું આલેર 

ફામભેરરક ૬૦ % કયતા ઓછા 

છે-પક્ટ્ત ડાફી શથેી (ચાય 

આુંગીઓ) કે જભણી શથેી કે ફે 

અુંગુઠાઓ આી પ્રમાવ કય 

 


